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PĀRTIKAS VEIKALU TĪKLS 



             PĀRTIKAS VEIKALU TĪKLS 

 

 

 

 

Lielākā vietējā veikalu ķēde pēc apgrozījuma 
un kopējās tirdzniecības platības.  



             PĀRTIKAS VEIKALU TĪKLS 

 

 

 

 

top! pārtikas veikalu tīkla galvenais mērķis 
nodrošināt pircējiem par adekvātu cenu 
ikdienā nepieciešamās pārtikas un nepārtikas 
preces tiešā viņu dzīvesvietas tuvumā.  

 

 

 

 

 

Uz doto brīdi top! veikalu tīklā ir  

203 veikali. 

 



                            VEIKALU TĪKLS 

 

 

 

 

Labais veikalu tīkls - mūsdienīgas, atšķirīgas no 
tradicionālajām, iepirkšanās vietas -  veikali – noliktavas, 
ar tirdzniecības platību 400-600 m2, kas pircējiem 
nodrošina paplašinātu dzērienu sortimentu, kā arī 
pamatsortimentu pārējās preču grupās gan ģimenes 
vajadzīgām, gan mazajam biznesam.  

Uz doto brīdi Labais veikalu tīklā ir 16 veikali. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2000. gada jūnijs - top! dzimšanas diena. Liepājā 
tiek atvērts pirmais top! veikals.  

 Uz doto brīdi veikalu tīklā ir 17 partneri, kopējais 
veikalu skaitu 203. 

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

Veikali 105 126 150 176 193 203 

Partneri 11 15 16 16 17 17 

TOP! VEIKALU TĪKLA ATTĪSTĪBA 



TĪKLA DARBĪBAS STRUKTŪRA 

Iepirkumu 
grupa 

  

Madara 93 
  

Mārksmens 
  

Lekon 
  

Lars 
Limited 

  

AA&Co 
  

Oregano 
  PVG 

  

Ogres 
Prestižs 

  

Krista-A 
  

Gabriēla 
  

Roga-Agro 
  

G.A.L. 
  

Dekšņi 
  

Essa 
  LPB 

  

Firma 
Madara 89 

  

Diāna 
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Plānotais kopējais apgrozījums 2014. gadā 
215 miljoni EUR 

 

 
 

      

TOP! UN LABAIS VEIKALU TĪKLU 
APGROZĪJUMS PA GADIEM (EUR) 



IEPIRKUMU DARBĪBAS SHĒMA 

Preču 
ražotājs, 

piegādātājs 
  

SIA «Iepirkumu 
grupa» 

- Slēdz jumta līgumus. 
- Veido un administrē 
sortimentu. 
- Nodrošina 
marketinga 
aktivitātes. 
- Veido privātas 
zīmolus.  
- Nodrošina 
komunikāciju ar 
dalībniekiem. 
- Nodrošina piegādes 
ķēdi. 

Partneri 
- Pārvalda veikalus 
- Attīsta 
tirdzniecības tīklu. 
- Sadarbojas ar 
piegādātājiem IG 
jumta līgumu 
griezumā. 
- Sadarbojas ar 
reģionāliem 
piegādātājiem, 
slēdzot līgumus 
individuāli. 
- Pārvalda un veido 
reģionālo 
sortimentu, 
pārdošanas cenas. 



MĀRKETINGS 



TOP! SAUKLIS 
Sauklis palīdz pircējam vairāk izprast 

top! veikalu tīkla vērtības: 
 
1)  top! – saprot pircēja vajadzības, 

nodrošina ar pirmās nepieciešamības 
lietām, nesarežģī pircēja izvēli, sniedz 
to, ko solījis, augstu vērtējot taupību 
un patērētāja līdzekļu ekonomiju. 
Vienkāršība kā kvalitāte. 
 

2)  top! - tuvu pircējam gan emocionālajā, 
gan ģeogrāfiskā izvietojuma ziņā. 
Saprot, ka iepirkšanās nav galvenā 
tēma patērētāju dzīvē. Tavs piemājas 
veikals. 
 

3)  top! – vietējais, atbalsta Latvijas 
ražotājus, saprot un veicina pircēja 
pieķeršanos savai dzimtajai  

    pusei. top! – tepat ir labi! 

 



TOP! ATBALSTA VIETĒJOS 
RAŽOTĀJUS 

 

 

 

 

 

 

o 2/3 no visa sortimenta ir 
Latvijā ražotā prece. 

o 60% obligātais sortiments, 
40% partneri, veikali paši 
veido savu sortimentu, 
iekļaujot reģionālo 
ražotāju produktus. 

o Jau šobrīd partneri strādā 
ar vairāk nekā 150 
reģionālajiem ražotājiem. 
 



TOP! TĪKLA MĀRKETINGS 

 

o Lielās aktivitātes 
visam top! tīklam 

 

o Individuālās 
aktivitātes veikaliem 
(partneriem, 
reģioniem) 

 

 



LIELĀS AKTIVITĀTES VISAM TĪKLAM 

o TV reklāmas (imidža 
un produktu). 

o Avīze (300 000 ex.). 
o Interneta kampaņas. 
o Sociālie tīkli 

(draugiem.lv, 
facebook.com). 

o Citas akcijas (loterijas, 
speciālās produktu 
akcijas utt.) 

 
Aktivitātes notiek visā 
tīklā. Vienota pārdošanas 
cena visos veikalos. 

 
 

 



INDIVIDUĀLĀS AKTIVITĀTES 
VEIKALIEM  

o Cenu akcijas. 

o POS materiāli 
veikalos 

o Papildu 
izvietojumi. 

o Speciālās 
kampaņas viena 
partnera 
veikaliem vai 
viena raģiona 
veikaliem. 

o Degustācijas. 
 

 

 

 

 



SADARBĪBA AR TOP! TĪKLU 



SADARBĪBA UN TĀS 
PRIEKŠNOSACĪJUMI 

1)  Gatavība savu produkciju tirgot top! tīkla 
veikalos; 

2) Produktu 
piedāvājums; 

3)  Abpusēji izdevīga 
sadarbība – tikšanās 
un pārrunas par 
līguma 
nosacījumiem; 

4)  Līguma slēgšana. 



LĪGUMS UN PRODUKTU PIEGĀDES 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
 

 

Ražotājs var 
pats piegādāt 

uz visiem 
veikaliem! 

  

Ražotājs var 
piegādāt tikai 

uz 
reģionālajām 

bāzēm! 
  

Ražotājs var 
piegādāt tikai 
uz atsevišķu 

veikalu! 
  



LĪGUMS UN PRODUKTU PIEGĀDES 
PRIEKŠNOTEIKUMI 
 

 
Ražotājs var 
pats piegādāt 

uz visiem 
veikaliem! 

  

Ražotājs var 
piegādāt tikai 

uz 
reģionālajām 

bāzēm! 
  

Ražotājs var 
piegādāt tikai 
uz atsevišķu 

veikalu! 
  

Tiek slēgts 
JUMTA 

līgums (var 
tirgot visos 
veikalos) 

Tiek slēgts 
JUMTA 

līgums (var 
tirgot visos 
veikalos) 

Tiek slēgts 
ATSEVIŠĶS 

līgums ar 
Partneri 



PIEGĀDES 

Piegādes ir vēlamas 
2-3 reizes nedēļā 
(atkarība no preču 
kategorijas), 
neatkarīgi no tā, uz 
kurieni šī piegāde 
tiek veikta. 

 



RAŽOTĀJA PIEDĀVĀJUMS UN TĀ 
IZVĒRTĒŠANA 

Augļu un dārzeņu, kā arī svaigās gaļas kategorijās 
izvērtējums notiek uz KONKURSA (labākās 
cenas/ piegādes) pamata. 

 



AUGĻU UN DĀRZEŅU 
IEPIRKUMS 



MINIMĀLĀS PRASĪBAS VIETĒJAI 
PRODUKCIJAI 

 

 

  

Produkcija 
  

 

Kvalitāte 

 

Fasējums 

 

Marķējums 



1. FASĒJUMS 

 

 

 

Fasējuma veidi:  
o kartupeļi 30 (15) kg, 5 

kg, 2,5 kg, 2 kg, 1,5 
kg, 1 kg;  

o burkāni, sīpoli, bietes 
15 kg, 10 kg, 1 kg, 0,5 
kg; 

 
top! maisiņi : 
o kartupeļi 2 kg, 1 kg; 
o burkāni, sīpoli, bietes 

1,0 kg, 0,5 kg. 
 



2. KVALITĀTE 

Regula (EK) Nr. 1234/2007 paredz, ka: 

 *augļu un dārzeņu nozares produktiem, kas minēti 
Regulas IX daļā "Augļi un dārzeņi", un kurus paredzēts 
patērētājiem pārdot svaigā veidā, drīkst tirgot vienīgi tad, 
ja tiem ir laba, tirdzniecībai atbilstīga kvalitāte, atbilstoša 
tirdzniecības standartiem un ja ir noradīta izcelsmes valsts. 

 Tirdzniecības standarti (minimālas kvalitātes 
prasībās): jābūt veseliem, nebojātiem, tīriem, praktiski bez 
kaitēkļiem un to bojājumiem, bez pārmērīga ārējā mitruma, 
bez svešas smaržas un garšas. 

 



3. MARĶĒJUMS 

o MK noteikumi Nr. 613 (25.06.2009) "Svaigu 
augļu un dārzeņu kvalitātes, klasifikācijas un 
marķējuma prasības" - produkta nosaukums un 
produkta izcelsmes valsts.  
 

o Padomes regula (EK) Nr. 1234/2007  visparīgie 
noteikumi. 
 

o Komisijas īstenošanas Regula (ES) Nr. 543/2011.  



3. MARĶĒJUMS 
Regula noteiktas specifiskās tirdzniecības standartu prasības šādiem 
produktiem: 

o āboliem 

o citrusaugļiem 

o kivi augļiem 

o salātiem un endīvijām 

o persikiem un nektarīniem 

o bumbieriem 

o zemenēm 

o paprikai 

o galda vīnogām 

o tomātiem  

Jānorāda šķira un šķirne. 

 



KONTAKTI 
Deniss Hmeļovs 
Tirdzniecības direktors 
Tālr.: +371 67331419 
Fakss: +371 67338242 
E-pasts: 
deniss.hmelovs@toppartika.lv 

Aleksejs Šļahovs 
Augļu un dāreņu preču 
kategoriju vadītājs 
Tālr.: +371 67331419 
Fakss: +371 67338242 
E-pasts: 
aleksejs.slahovs@toppartika.lv 

Vitālijs Bočkāns - Lendzovs 
Preču grupu vadītājs 
Tālr.: +371 67331419 
Fakss: +371 67338242 
E-pasts: 
vitalijs.bockans.lendzovs@toppartika.lv 

Ilona Bukša 
Mārketinga vadītāja 
Tālr.: +371 67338243 
Fakss: +371 67338242 
E-pasts: 
ilona.buksa@toppartika.lv 



KĀ MŪS ATRAST? 

Mūsu mājas lapā www.toppartika.lv  
sadaļā Kontakti 



SADARBĪBAS PARTNERIS 
SIA «MĀRKSMENS» 



SIA «MĀRKSMENS» 

Dace Broka 
Valdes locekle 
Tālrunis: 63707312 
E-pasts: 
dace.broka@toppartika.lv  
 
Anda Brahmane 
Tirdzniecības vadītāja 
Tālrunis: 63707310 
E-pasts: 
anda.brahmane@toppartika.lv  

 

 

 

 

SIA «Mārksmens» 
Muldavas iela 3ª  
Dobele  
LV-3701 
Tālrunis: 63707300 
Fakss: 63707302 

 

 

 

 



PALDIES PAR UZMANĪBU! 

LABPRĀT ATBILDĒSIM UZ JŪSU 
JAUTĀJUMIEM. 


