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 Nosaukums: SVID analīze 

 Anotācija:  

SVID analīze ir rīks, kurš ļauj identificēt uzņēmuma pozīciju tirgū. Balstoties uz sava uzņēmuma  tirgus 

analīzi, kurā tiek izmantota SVID analīzes skala, ir iespējams identificēt stiprās un vājās puses un 

novērtēt iegūto informāciju. No šī novērtējuma var gūt iespaidu par nepieciešamo plānošanas 

stratēģiju piem. mārketingam. 

 Galvenā kompetence: 

→ Spēja novērtēt biznesa ideju/potenciālu/iespējas 

→ Spēja identificēt iespējas 

 Sagaidāmais rezultāts: 

→ SVID analīze 

→ Tirgus pozīcijas noteikšana 

 Atslēgvārdi:  

Tirgus pozīcija, novērtējums 

 Mērķi: 

Atbalstīt spēju un iespēju identifikāciju, kā arī reālistiskus šķēršļus un riskus. Analīze var būt noderīga 

mārketinga stratēģijas attīstīšanai,  kā arī pašrefleksijai par nākotnes karjeras iespējām. 

 Ilgums: 50 min.,  Izdales materiāls 

 Teorētiskā daļa – satura skaidrojums: 

 SVID analīze 

SVID analīze ir rīks, kurš analizē indivīda vai uzņēmuma stiprās puses, vājības, iespējas un draudus. 

Tas ir svarīgi,  lai piem. izveidotu pamatus mārketinga stratēģijai. Tā reālistiski novērtē to,  ko 

indivīds/uzņēmums var vai nevar izdarīt labi, kā arī jebkurus potenciāli veicinošus vai nevēlamus 

apstākļus saistībā ar produktiem vai pakalpojumiem.1 

 

 1Def. adaptēta no: Adam Colgate. http://www.businessdictionary.com/article/632/using-swot-analysis-to-develop-a-

marketing-strategy/ 
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Noderīgas tīmekļa vietnes (angļu val.): 

 “Beer Distribution Game”: http://www.beergame.org/the-game 

Aplikācija (bezmaksas): https://beergameapp.firebaseapp.com/ 

Kurss mārketingā: https://saylordotorg.github.io/text_principles-of-marketing-v2.0/index.html 

Vērtīga tīmekļa vietne par uzņēmējdarbību: http://youthbusinesseurope.org 
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