Sadarbības piedāvājums pakalpojumu sniegšanai
Dabīgo tekstilizstrādājumu ražošanas uzņēmums SIA Eco Texture (atrašanās vieta –
Latvija, Eiropa, dibināšanas gads 2009).
Izgatavo: apģērbu, aksesuārus no dzijas – adījumi. Savos izstrādājumos apvienojot
adīšanas, šūšanas un filča tehniku, kura rezultātā iegūst praktisku, aktuālu, klasisku
un dažādu krāsu apvienojošu produkciju. Produkcijā izmantoti tikai dabīgas izcelsmes
materiāli: lins, kokvilna, vilna, kas tiek iepirkti no augstākās kvalitātes izejmateriālu
ražotājiem vietējā un starptautiskā līmenī.
Uzņēmumā darbojas profesionāli un radoši darbinieki, kuru zināšanas profesijā tiek
papildinātas ar aktualitātēm un jaunumiem, lai uzņēmums SIA Eco Texture būtu
konkurētspējīgs vietējā un starptautiskajā tirgū.
Uzņēmuma mērķgrupa – starptautiski apģērbu vairumtirdzniecības
,mazumtirdzniecības pārstāvji, dizaineri, kas izmanto adīšanas ārpakalpojumus
izlasītiem kolekcijas darbiem vai regulārām kolekcijām, par samērīgām cenām.
Resursi: - darbinieki – profesionāļi savā jomā
ražošana – tehnoloģijas – 3.un 5.klases adāmmašīnas
pakalpojums – trikotāžas vieglā apģērba adīšana

Pakalpojuma sniegšanas piedāvājums
Lai veicinātu sadarbību ar potenciālajiem partneriem, uzņēmums piedāvā sniegt
adīšanas pakalpojumus.
Sia Eco Texture adīšanas pakalpojuma apraksts:

1. Tikšanās, vienošanās – saskaņota paraugu izgatavošana.
2. Abpusēji atrunāta līguma slēgšana uz konkrētu izpildes laiku, apjomiem un
termiņiem, apmaksas veidu.

3. Individuāla attieksme pret katru klientu, regulāra komunikācija vēlamā mērķa
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sasniegšanai.
Kvalitatīvs un pasūtītāja noteiktos termiņos veikts pasūtījums.
Darba apjoms sākot no 50 - 300 izstrādājumiem mēnesī, atkarībā no pasūtījuma
sarežģītības pakāpes, izpildes termiņa, sagatavošanās/saskaņošanas perioda.
Adīšanas pakalpojumu veic ar 5.un 3.klases adāmmašīnām Silver Reed,
Brother, Taitexma, kas ir universālas, daudzfunkcionālas, adījumu veidojot
kvalitatīvu un tur lielu slodzi, līdz ar to var veikt apjomīgus darbus.
Loģistika - veikt regulāru pasūtījumu piegādi pasūtītāja norādītajā atrašanās
vietā.
Katras pasūtījuma preces nodošanu un pieņemšanu noformēt ar preču
pavadzīmi – rēķinu, atkarībā no līgumā atrunātā veida.
Veiksmīgas sadarbības rezultātā iespēja noslēgt līgumu uz nenoteiktu laiku,
veicot regulārus pasūtījumus.

Pakalpojuma pircēji
Tā kā uzņēmums veic adīšanas pakalpojumus, tad pakalpojuma pircēji ir apģērbu
ražotāji, to ideju ģeneratori, kas izdalās divās kategorijās:
Uzņēmumi – vairumtirgotāji,mazumtirgotāji, dizaineri
Uzņēmumi – ražotāji, kas pasūta ražojumus, kurus pēcāk izplata gatavos produktus
zem sava zīmola/brenda (tiek tendēts uz starptautiskajiem uzņēmumiem).
Uzņēmumi, kuri savās „butikās” veido sezonas kolekcijas.
Dizaineri – individuālie pasūtījumi, ekskluzīva modeļu izstrāde dizaineru
personālkolekcijām.
Sīkākai informācijai: +37127484285

