BIZNESA TERASE
Biznesa terase būs tā vieta, kurā iepazīties ar LIAA sniegto atbalstu inovāciju, tehnoloģiju un eksporta veicināšanai,
ieklausīties uzņēmēju pieredzē, sadarbojoties ar LIAA, kā arī aprunāties ar LIAA konsultantiem, lai atrastu tieši Tavai
idejai piemērotāko atbalsta veidu. Uz Biznesa terasi nāc arī tad, ja gribi satikt līdzīgi domājošos, iespējams, pat atrast
kādu sadarbības partneri.

25.08.
10.00-21.30
Tīklošanās
Iepazīsti LIAA
programmas
Virtuālā
riteņbraukšana
Novuss
11.00-12.00

LIAA atbalsts inovāciju un tehnoloģiju pārneses veicināšanai
Festivāla aplikācijā apskati apmeklētāju sarakstu un izmanto Biznesa terasi kā satikšanās vietu ar
iespējamajiem sadarbības partneriem, klientiem un investoriem.
LIAA pakalpojumu klāsts ir ļoti plašs – sākot ar motivāciju brīdī, kad ir tikai ideja, līdz pat
atbalstam inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādē un attīstībā. Nāc un ieraugi kā uzņēmēju
stāsti no fotogrāfijām pārtop video stāstos un uzzini kā LIAA programmu atbalsts ir noderējis katrā
uzņēmējdarbības attīstības posmā.
Izmanto iespēju pārspēt LIAA direktoru Andri Ozolu riteņbraukšanā. Pierādi, ka esi ātrāks un
izturīgāks!
Novuss ir Latvijas nacionālais sporta veids. Atrodi kompanjonu un nododies šai aizraujošajai un
interesantajai spēlei!
LIAA tehnoloģiju skautu konsultācijas uzņēmējiem
Tehnoloģiju skauti ir viens no tiltiem starp pētniekiem un uzņēmējiem. Konsultāciju laikā uzņēmēji
varēs uzzināt par pieejamajiem ekspertīzes, testēšanas un pētniecības pakalpojumiem, par
konkrēta pētniecības jautājuma risināšanai piemērotāko pētniecības organizāciju, kā arī par
piedāvātajām atbalsta iespējām inovāciju ieviešanā.

26.08.
11.00-17.00
Tīklošanās
Iepazīsti
LIAA
programmas

Virtuālā
riteņbraukšana
Novuss
12.30-13.30

LIAA atbalsts inovāciju un tehnoloģiju pārneses veicināšanai
Festivāla aplikācijā apskati apmeklētāju sarakstu un izmanto Biznesa terasi kā satikšanās vietu ar
iespējamajiem sadarbības partneriem, klientiem un investoriem.
LIAA pakalpojumu klāsts ir ļoti plašs – sākot ar motivāciju brīdī, kad ir tikai ideja, līdz pat
atbalstam inovatīvu produktu un pakalpojumu izstrādē un attīstībā. Nāc un ieraugi kā uzņēmēju
stāsti no fotogrāfijām pārtop video stāstos un uzzini kā LIAA programmu atbalsts ir noderējis katrā
uzņēmējdarbības attīstības posmā.
Izmanto iespēju pārspēt LIAA direktoru Andri Ozolu riteņbraukšanā. Pierādi, ka esi ātrāks un
izturīgāks!
Novuss ir Latvijas nacionālais sporta veids. Atrodi kompanjonu un nododies šai aizraujošajai un
interesantajai spēlei!
LIAA tehnoloģiju skautu konsultācijas uzņēmējiem
Tehnoloģiju skauti ir viens no tiltiem starp pētniekiem un uzņēmējiem. Konsultāciju laikā uzņēmēji
varēs uzzināt par pieejamajiem ekspertīzes, testēšanas un pētniecības pakalpojumiem, par
konkrēta pētniecības jautājuma risināšanai piemērotāko pētniecības organizāciju, kā arī par
piedāvātajām atbalsta iespējām inovāciju ieviešanā.

