


20 1 7
c l a s s  o f





Vēlētos veidot savu karjeru ...

Izvēlējos šo uzņēmumu, jo mani aizrāva pati biznesa ideja.

Uzņēmuma produkti ir veselīgi, ievēro visas pārtikas produktu
kvalitātes normas un ir daudzveidīgi.  Tieši tāpat kā uzņēmuma
vadītāja, arī es maz gatavoju, tāpēc šis ir lielisks veids, kā garšīgi
un ātri paēst. 
/Odrija Kronberga/

      

Jo būtu interesanti veidot jaunas garšas un jaunus dizainus.

/Paula Estere Priedīte/

        

Jo pats kā sportists lietoju musli un musli batoniņus un labprāt
palīdzētu viņu uzņēmumam augt, veidojot jaunu un veselīgu
augļu sajaukumu. 

/Mariss Bergmanis/

 

Jo man tas šķita viens no piesaistošākajiem uzņēmumiem,

kā arī viņas runa par savu uzņēmumu likās aizraujoša. Arī man
patīk kulinārija. 

/Keita Dedze/



Vēlētos veidot savu karjeru ...

     

Šis uzņēmums, ideja un tas, ko viņi dara,  manuprāt, ir
ideāls, un es labprāt piedalītos šādā uzņēmumā. Bez
tam uzņēmuma vadītājs ir bezbailīgs un drošs, darot
un nebaidoties viņš ir panācis ļoti daudz. 

/Markuss Skadiņš/ 

 

 

 

Jo uzņēmums veidots, lai palīdzētu cilvēkiem. Un arī
es vēlētos to darīt. 
/Viktorija Spruģevica/



Vēlētos veidot savu karjeru ...

   

Vēlētos strādāt Jāņa Rozenblata uzņēmumā, jo viņš spēj
savu uzņēmumu pasniegt ļoti interesanti, un kā cilvēks
man viņš likās ļoti aizrautīgs savā profesijā, turklāt es arī
vēlētos gūt motivāciju celties tik agri no rīta. 

/Valters Kalnietis/

 

Jo tajā programmā var palīdzēt citiem cilvēkiem un
nepieļaut kļūdas. 

/Keita Bārda/



Vēlētos veidot savu karjeru...

       

Būtu ļoti interesanti saprast, kā viss notiek
šajā biznesā. 

/Natālija Strautmane/

 

 

 

Būtu lieliski strādāt un piedāvāt īpašu, jaunu
produktu. 

/Daniels Janpavlis/



Vēlētos veidot savu karjeru ...
 

 

Man patika šī uzņēmuma doma un motivējošais
vadītājs. 

/Jēkabs Kļaviņš/

 

 

Jo man patīk ideja par vīriešu frizētavām. Būtu lieliska
iespēja iegūt uzņēmuma vadītāju par savu mentoru, jo
uzskatu, ka viņš ir reālistisks un tai pašā laikā veiksmīgs
cilvēks.   Un tas varētu palīdzēt manā nākotnē, mana
biznesa veidošanā. 

/Rūdolfs Krūmiņš/



Vēlētos veidot savu karjeru ...
 

Es jūtu, ka es tur iederētos, jo lieliski pārzinu roka mūziku un šī
lieta mani patiešām interesē. Man ir arī pieredze veidot ko līdzīgu,

jo draugam palīdzēju izstrādāt  mūzikas aplikāciju. 

/Rihards Brizga/

    

Es vēlētos iemācīties spēlēt ģitāru un izmantot šo produktu.

/Dilans Kronentāls/

  

Mani interesē elektronika un man patīk roka/metāla mūzika un šis
darbs būtu aizraujošs. /Markuss Lauvenšteins/

 

Jo viņi veido ko jaunu vecā industrijā. Es ticu, ka šie cilvēki veido
mūzikas nākotni. /Rūdis Čivčs -Vaivods/

 

Jo man patīk mūzika, personīgi spēlēju ģitāru, kā arī saprotu
daudz no elektronikas. /Romans Sibirjovs/

 

Jo man patīk, kā viņi pievēršas produktu ražošanai un man patīk
mūzika. /Laura Rudzīte/

      

Jo mani piesaistīja uzņēmuma uzskati, ka katram jaunam
produktam vajag attīstīt mūzikas nozari, veidojot inovatīvus
produktus, kas ietekmēs mūzikas nākotni. Patika arī tas, kā bija
aprakstīta uzņēmuma komanda un viņu draudzība. Gribētu
strādāt tik saliedētā kolektīvā. /Annija Krovalka/

       

Man ļoti iepatikās tas, ko šī kompānija ražo, un tas, ka viņi izdomā
ko jaunu un interesantu. Kompānijai ir laba peļņa un kompānija ir
atzīta no daudzām pasaulslavenām rokgrupām. /Kārlis Eidons/

   

Jo es redzu iespēju šim biznesam ar dažādiem citiem produktiem.

Man ļoti patīk mūzika un mūzikas instrumenti. 
/Ričards Grasmanis/

 

Uzņēmums ražo un pārdod inovatīvu produktu, pēc
kura pieprasījums nemazināsies, un tajā var veidot stabilu karjeru
ar labu komandu. /Rihards Upītis/



Vēlētos veidot savu karjeru ...

Nevēlos piedalīties nevienā 

no šiem uzņēmumiem, 

 

 

bet 

 

pati

 

 veidot

 

 savu

 

biznesu. 

 

                                                            /Agnese Jaševa-Volanta/

 



Par
kurām atziņām

Tu vēlētos
pastāstīt saviem

draugiem?

 
Par to, ka komanda ir atslēgas
vārds uzņēmuma attīstībai un
augšanai. Jābūt atšķirīgai
idejai, lai atšķirtos no
konkurentiem.
Veidojot biznesu, ir jābūt
gatavam daudz ko zaudēt.
Meklēt idejas un neattiekties
no tām. Jāiesaista sevi 100%
biznesā, tad būs labāki
rezultāti.
/Keita Bārda/
-

 

 

 

 

 

Ka nedrīkst padoties, ja
tu tici savai idejai.
Ja ideja būs pietiekami
laba un vajadzīga, atrast
finansējumu būs viegli.
/Kārlis Eidons/

 

 

 

Par Carnival Youth, jo
viņu ir ļoti pazīstami ne
tikai Latvijā, bet arī
citviet pasaulē, un šie
mūziķi ir ļoti saistoši
jauniešiem. 

/Ričards Grasmanis/

 

 

 

Es vēlētos pastāstīt par
biznesa uzsākšanas
mītiem. Piemēram, ka
vajag daudz naudas, lai
uzsāktu biznesu.

Konferencē teica, ka
galvenā ir laba ideja, un
es tam piekrītu. 

/Rihards Upītis/

 

    

Esi pateicīgs cilvēkiem. Esi
pieticīgāks. Atbilde ir smags
darbs. 

/Rūdolfs Krūmiņš/

 

 

   

Par to, ka, lai biznesā
sasniegtu ko lielu,

vajadzēs “grauzt stiklu”, un ka
visos cilvēkos ir tā sauktais
“biznesa gēns”, un
visi var veidot savu biznesu,

pret šķēršļiem ir vajadzīga
tikai neatlaidība,

smags darbs un zināšanas.

/Valters Kalnietis/

 

 

 

Vissvarīgākais man likās par
motivāciju - vajag iegūt
motivāciju un motivēt
pārējos. Mācīties no kļūdām
un zināt, kā tas ir – pārciest
neveiksmi.
/Daniels Janpavlis/

 

 

 

Pastāstītu par Iļjas Krūmiņa
uzņēmumu, jo man tas
patika vislabāk un likās
aizraujošs. 

/Keita Dedze/

 

 

 

Par Dāvi Dudeli, jo viņš
pastāstīja, kā veiksmīgi
uzsākt biznesu. Nevajag
baidīties, vajag riskēt.
/Viktorija Spruģevica/

 

 



Par
kurām atziņām

Tu vēlētos
pastāstīt saviem

draugiem?

 
Es vēlētos visiem pastāstīt to,
ka, lai veidotu savu
uzņēmumu, ir jāiegulda ļoti
liels laiks un panākumi var
nebūt uzreiz.
Galvenais ir nepadoties,
vienmēr mācīties un gūt
jaunu pieredzi, lai varētu
savu uzņēmumu padarīt pēc
iespējas labāku. 
/Rihards Brizga/

Par to, ka ne vienmēr viss
dzīvē un biznesā izdosies,

taču nekad nevajag padoties
un nesekot savam mērķim. 

/Jēkabs Kļaviņš/

 

Es vēlētos pastāstīt par Ievas
Vīgantes lekciju,

sevišķi par to, ka nevajag
daudz naudas, lai uzsāktu
savu biznesu. Galvenais –

vajag ieguldīt lielu un smagu
darbu. 

/Romans Sibirjovs/

 

Vēlētos pastāstīt saviem
draugiem, ka biznesa
pamatā ir smags darbs.

/Mariss Bergmanis/

 

Ka ir jāizvēlas ilgtermiņa
nozare un uzņēmēja gēns ir:
riskēt, pārliecināt un
uzdrīkstēties. 

/Laura Rudzīte/

    

Ļoti patika Edgara
Rozenvalda prezentācija un
draugiem varētu pastāstīt par
viņa izdomāto eksperimentu
un 8 padomiem:

1.mentori, 2.vide, 3.pacietība,

4.pašmotivācija, 5.be present,
6. rīkoties, 7.

esi pateicīgs, 8. esi pieteicīgs.

/Annija Krovalka/

 

 

 

 

 

Es vēlētos pastāstīt par
atziņu “Nepadodies pie
pirmajām grūtībām, vajag
turpināt darīt”. Es izvēlējos
tieši šo atziņu, jo dzīvē
būs daudz grūtību, bet
uzņēmums attīstās no jaunas
pieredzes un grūtībām.

Galvenais ir aizraut un
ieinteresēt cilvēkus ar savu
produktu. 

/Odrija Kronberga/

    

Uzdrīksties! Uzdrīksties darīt
jebko, ko tu vēlies! Un tev
izdosies!

/Agnese Jaševa-Volanta/

 

 

Par to, ka nevajag apstāties
un padoties. Ja ieguldīsi savu
dvēseli un sirdi biznesā,

atgūsi atpakaļ daudz ko
vairāk.

/Markuss Lauvenšteins/

   

Par vienu un konkrētu  “Ja tu
negrauzīsi stiklu, tev nekas
nesanāks”, jo ja tev nav
pietiekami drosmes kļūdīties
un zaudēt, lai pēc tam nāktu
atpakaļ vēl labāks, spēcīgāks
un zinošāks. 

/Markuss Skadiņš/

 

 

Par to, ka ne vienmēr viss
izdosies ar pirmo reizi, vajag
turpināt iesākto arī tad, ja tā
būs desmitā reize. 

/Paula Estere Priedīte/

 

 

Domāt ko jaunu un ar citu
skatienu. Nepadoties pat tad,

ja ir grūti. Ja neizdodas
tagad, pamēģini pēc gada
vai diviem. 

/Rūdis Čivčs-Vaivods/
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