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Pretī vēl labāk
sakārtotai videi

Liga MervIne
SIS advokātu un juristu birojierri Latvij ā un arī Baltijas
mērogā ir pārmaiw laiks.
Šobrīd Mgr no kLientu puses
vērojams Lids pieprasījurns
pēc speciālistiem konlcrētās
jomās, taču Latvijā nay tradicijas dibināt specializētus
nozaru birojus. Vienīgais izIT111111S varētu bitt intelektuālā ipašurna joma. Pat mazaki un vidēja izmēra biroji
pozicionējas kā «universālie
kareivji,» pledāvājot plaša
spektra pakalpojumu Id āstu.
Savulcārt citās valstis t. s. nišas biroji ir vispārpienemta
norma. Palielinoties pieprasijurnam pēc specifiskāin 71nāšanām, virspusēji risinājumi zaudē aktualitāti.
_Tieši pieprasijuma izmainas noteikušas pēdējo gadu
laikā aizsākto lielo biroju IIgas spēlētāju konsolidācijas
tendenci, kas jauj vienuviet
pulcēt augsta līmena, padzilināii specializētus ekspertus, vienlailcus nosedzot visu
pieprasīto nozaru laulcumu.
Apvienojoties vadošiem dažādu jomu elcspertiem, veidojas jaudīgi spēlētāji, lcarn
vienlaikus ir plaša specializ ācija un an dzija izpratrze par
šaurām jomām. Latvij ā īpaši
liels pieprasījurns šobrid vērojams finanšu, nekustam ā
ipašuma un b ūvniecības jomās, kā art, protams, visas
regulētajās nozarēs un informācijas tehnolokiju jomā.
Sadarbrbas tīlds Baltlias
valstīs šodien vats nay ekstra, bet gan nepieciešarnība
birojiem, kas yeas apkalpot
lielus ldientus, lcuri visbiež āk
darbojas vismaz Baltijas vai
vet plašākā mērogā.
Veicot vienu no latviešu iecienitākajiem vingrinājumiem, tas ii, «saliclzinoties»
ar kaimikdern Lietuvā un
Igatmij ā, saskatāmas gan vienojošas, gan art atākirīgas
tendences. Igaunija arvien ir
piemērs, kam daudz ās dimensijās tiecan2ies lidzināties. Tirgus Icaiminos ir no-

briedušāks, un art sadarbrbas prakse uznēmumiem ar
advokātu birojiem tiek pienemta drizak k ā «higēnas
norma», nevis «risin ājums
arias situācijās». (Latvij ā visai bieži vērojam, ka mazie
un vidējie uznēmēji vairumu
jautājumu māgina risināt p a-

No jau pierastā telev
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Arvien daudz
dardniā ir gan
tiesiskas vides,
gan ari"
advokattiras
prestiia un

elelctropre ču
tirdzniecib ā gan La.tvijā, gan
art citās pasaules valstīs parāda, Ica šobrīd patērētāju izvēli būtiski ietekrnē gan modemo tehnologiju atti.stlba,
gan art vēlme ikdienā lietot
jau ierastās, labi pazīstamās
elektropre ču grupas.
Sadzives elektropre ču pārdošanas apjomi eiro izteiksmē pēm Latvij ā pieauguši
par 0,4%, liecina tirgus izp ētes kompānijas Gf1( Retail
and Technology Baltic dati.
Neskatoties uz to, ka kopurnā pērnais gads šajā tirgīr bijis stabils, atsevišku produlctu grupu segmentos notikušas būtiskas izmainas, Dienai pauž GfK Retail and Technology Baltic vadītājs Janis
Pilipivs. 12, piemēram, informācijas teimologiju produktu pārdošana samazinājusies
par aptuveni 12 milioniem
eiro, bet telekomunikaciju
produktu pārdošana saistib ā
ar augsto pieprasījumu pēc
viedtālruniem pieaugusi par
aptuveni 17 milioniern eiro.
Savulcārt plašpatērina elekgonilcas preču pārdošana tirgus piesātinātibas ietekrnē
sarulcusi par četriem miljoniem eiro jeb 4,9% pret iepriekšējo gadu.

ētikas

Viedtālrutiu laikmets

Vēršot skatu Lietuvas virzienā, redzarn, ka tirgus in lieMks un art konkurence ir agresīvāka. Tieši Lietuvā ir liels
skaits t. s. nišas biroju, Ic.am ir
šaura specializ ācija un kas to
uzsver kā savu unikālo atškiribu tirgū. Vērojama specialzācija, piemēram, datu aizsardzības, farmācijas un bra.niecības jomās.
Atgriežoties pie situācijas
Latvij ā, redzam, ka pēdējo
desmit gadu laikā advokātu
biroji auguši apjomā un zināšanās, samkusi arī robežškirtne starp konsultantiem
un tiesu advokātiem. Esam

piinveidd
kluvuši efektīvāld - tā beta
mērā ir gan krīzes māciba,
gan art tirgus brieduma pazīme. Art ldienti kjuvuši zinošālci - gan par savām Vajadzibarn, gan adelcvātām advokātu pakalpojumu izmaksām. Savulcārt konkurence
advolcātu biroju vidlī kjuvusi
gudrāka advokātiem šodien
jāspēj dot maksimāli efektivu padomu klientam, kas
bieži vien apvieno vair ākas
dimensijas.
Protams, arvien daudz darāmā ir gan tiesiskās vides,
gan art advokatīzras prestiža
un ātilcas piluveidē, tomēr
redzu, ka virkne min ēto parmainu notelicti iezīmājušas
kursu pretī sakārtotālcai,
nasinīgākai advolcatītras videi Latvijā.•
+zvē rin ātu advokātu biroja Eilex
Kfavi ŗg partners

Rubrikā Uzvērnijo slejo ikvienam
uzn ērn0-jam un uzp ā muma vac:tit 6- .1am ir
iespēja paust savu viedokli par notiekogo
ekonomikas un finangu jorn ā valsti,
past ā stit par aktualitat ē m un
sasniegumiem p ā rst āvētaja nozare un
uzryemum ā. Rakstiet:
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Pēdējos gados visliel āko ietekmi uz sadzīves elektropreču kopumā atstāj viedtālrunu p ārdošana, kas ir ienēmumu zinā ienesīgālcais
un strauj āk augošais no visiem sadzives elektropre ču
tirgus segmentiem.
2016. gadā falctiski vairs
netiek pieminēd tradicionālie mobilie telefoni, at vārdiem «mobilais telefons» automātisld jau tiek saprasts,
ka tas ir viedtelefons, saka
GfK Retail arui Technology
Baltic vadītājs, norādot, ka
art seniori s ā.'k no parastiem
mobilajiem telefoniem pāriet uz viedtālruniem.
Eūtiskākais tirgus ien ēmumus ietekmējošais faktors
pēm blia tas, ka patērētāji
turpināja iegādāties Algakus viedtālmr,ius, kā art tas,
ka tāds viedtālrunu tirgus
spēlētājs kā Apple pazernināja savu ieprielcš ājo gadu izlaiduma viedtālrunu cenas
Taja pašā Laikā, rēLdnot
pēc pārdoto vienibu skaita,
tirgus pēm stagnējis. 2016.
gaddAppie tirgus daja augusi
Baltijas valstīs kopumā. Īpašu pieaugumu amerikānu
kompānijas viedtālmni uzrādijuši gada pēdējos mēnešos
- no pērnd gada oktobra līdz
decembrirn. Līdztelcus vērojams art Apple planšetdatom

------A. BEZ viedtālru ņa ne soli - šāds dzīvesstils raksturo XXI gadsimtu. Sarunas pa tālruni tiek risin āt
pārdošana tieši liel ā pieprasijuma pēc viedtālrutilem letekm ē pērn levērajami kāpusi, rāda GfK Rea

Viedtgirunu tirgus tendences

•

Vidējd viedtelefona cena 2016 , gad ā bija 343 eiro, bet 2015.
gad ā - 302 eiro un 2014. gad ā - 267 eiro.
Vid ējā s pārdošanas cenas Latv ījā pleaug, jo pateretaji izvelas
d ā rgā kus un kvalitatīvā kus viedtelefonus, ar lab ā kiem korpusa
materi ākiem, jaudTgākiem procesoriem un tamlīdzīgi.
Gs Premium segmenta.viedtalrunu cena ir liel ā ka par 600 elm.
Latvija ir lidere dargo viedtel.efonu pirkgan ā starpJ3altijas
valstlm.
2016. gads katrs piektais viedtelefons Latvij ā tika p ā rdots
cenu segment ā virs 800 eiro, igaunij ā lIFILietuv ā - tikai katrs
destnitais.
Pien ācis laiks, kad faktiski vairs netiek plemin ēti tradicion ā lie
mobilie telefoni, un ar v ā rdem omobiiais telefons uzrejz jau tiek
saprasts, ka tasIr viedtelefons.
Avots: GfK Retail oed Technology Baftic informadja

īpatsvara pieaugurns.
Apple no premium segmenta p ārvēršas par premium un medium segmenta
spēlētāju, kOnstatē J. Pilipivs
un norāda - grāti pateilct, vai
tā in pareiza stratēglia ilgtermind. Jauna tendence vh,la
skatījumā in tä, ka telefoni
augstāka un vidējā cenu segmentā kfuvuši Ioti līdzīgi gan
dizaina, gan art funkcionalitātes zinā. .
Vidējā viedtelefona cena
2016. gadā bija 343 eiro ie-

pretī 302 eiro 2015. gadā un
267 eiro 2014. gadā. Vidējās
pārdošanas cenas LatVij ā ar
katru gadu pieaug, jo pat ērētāji izvēlas dārgālcus un kvalitatīvālcus viedtelefonus, an
labāldem korpusa materi āRem, jaudīgāldem procesoriem un tamlīdzigi.
Alctualitāti nezaudē premium segments, kur viedtālrunt' cena in virs 600 eiro.
Latvija in izteikta Mere dārgo
viedtelefonu pirkšand starp
Baltijas valstim. 2016. gadā

katrs pielctais viedtelefons
Latvij ā tika p ārdots cenu segmentā. virs 800 eiro, Igaunij ā
un Lietuvā tikai katrs desmitais.
Atškiriga in cenu dinamika
televizoru segment ā. Vidējā
Latvijā pārdotā televizora cena pēm bija 506 eiro iepreti
512 eiro 2015. gadā. Loti
strauji pēm pazemin ājušās
lielo ekrānu izmēru televizoru cenas, piem ēram, teIevizora an 60-69 collu elcrāna izmēru vidējā cena 2015. gada
decembrī bija 1975 eiro, bet
pēc gada jau 1591 eiro - vid ējās cerras laitums gada laikā
bijis 454 eixo. Tajā pašā laikā
pieaug pārdoto televizoru
ipatsvars an Smart TVun īpaši Ultra HD/4k funkcionalitati.
Lideris saglabā pozicijas

Samsung, kas ir globālā un
lokālā plašpatērina elektronikas tirgus daudzu segmentu lideris, arī pēm, neskatoties uz skandāliem, ko kompānijai sagādāja Galaxy Note7 baterijas un pieaugoš ā
konkurence tirgā, liderpozīcijas saglab ājis. Samsung in

