
LillasLavender 
Ģimenes dzīvesstila uzņēmums 



Zīmola izveide  
16 000 Lavandu stādi bija pārziemojuši pirmo 2010. gada ziemu 

un vasarā bijām sarīkojuši testa Lavandu svētkus tuvākajiem 

draugiem, Novācām pirmo ražu. 

Izžāvētos ziedus jāsāk tirgot - nepieciešams zīmols 

Mēneša garumā meklējām unikālu, starptautiski skanošu vārdu 

kas ietvertu krāsu, smaržu, angliski uzrunājošu zīmolu, kas 

darbotos gan uz vietas gan eksportam 

Kad zīmols bija radies - tapa LOGO. Tā kā attīstam paralēli 2 

saimniecības - par pamatu ņemām mūsu pašu šķūni no Kurzemes 

un osi no Vidzemes, pielikām stilizētas lavandu dobes, kādas tās 

pazīst visā pasaulē.  

Logo raksturo mūsu vīziju - esam super lokāli, bet arī super globāli   

Lai šo zīmolu aizsargātu - piereģistrējām patentu LR patentu valdē 



LillasLavender  

darbs sociālajos tīklos 

Apmaksātā reklāmā un mārketingā esam ieguldījuši 0.00 Eur.  

Precīzi komunicējot PAGES Facebook un INSTAGRAM  esam sanieguši gandrīz 

10 000 sekotāju robežu un uzturam pastāvīgu saikni ar saviem faniem 

Mūsu Lavandu svētku Flaijeri, piemēram, šogad ir apskatījuši ap 70 000 lietotāju, 

vairāki simti SHARE (dalīšanās ar saiti) kas palielina interesentu skaitu 

ģeometriskā progresijā 

Cenšamies savā komunikācijā būt vienkārši, tieši, pēc iespējas katru dienu 

atbildam uz visiem jautājumiem atklāti un patiesi. 

Stāstam par  veiksmēm un neveiksmēm, radam klātbūtnes efektu.  

FACEBOOK.COM/lillaslavender un Instagram/Lillaslavender 

http://facebook.com/lillaslavender


LillasLavender  

darbs sociālajos tīklos 
Apmaksātā reklāmā un mārketingā esam ieguldījuši NULLE eiro. Taču 

precīzi komunicējot PAGES Facebook un INSTAGRAM  esam 

sanieguši gandrīz 10 000 sekotāju robežu un uzturam pastāvīgu saikni 

ar saviem faniem 

Mūsu Lavandu svētku Flaijeri, piemēram, šogad ir apskatījuši ap 70 000 

lietotāju, vairāki simti SHARE (dalīšanās ar saiti) kas palielina 

interesentu skaitu ģeometriskā progresijā 

Cenšamies savā komunikācijā būt vienkārši, tieši, pēc iespējas katru 

dienu atbildam uz visiem jautājumiem atklāti un patiesi. 

FACEBOOK.COM/lillaslavender un Instagram/Lillaslavender 

http://facebook.com/lillaslavender


LillasLavender 

Darbs sociālajos medijos 

 



LillasLavender 

Darbs sociālajos medijos 

 



Mazais bizness/dārgais hobijs=dzīvesstils 

Baudam procesu. 

Lai arī pašā sākumā nodefinējām, ka esam gatavi riskēt, zaudēt, tomēr 

emocionālais zaudējums un ar mīlestību iekoptu lauku zaudēšana vairākas 

reizes pēc kārtas lika saprast, cik ambiciozs un smags patiesībā ir dienvidu auga 

adaptēšanas process tam nepiemērotā klimatā… 

Bilance - kopš 2010 gara iestādīti ap 65 000 lavandu stādu, uz šodienu dzīvi 26 

000 … Pārsaucām “mazo biznesu” par “dārgo hobiju” un turpinām attīstību arī 

citos virzienos  

Viesmīlība, tūrisms  - šogad izveidojām viesu apartamentus Kurzemē, ko 

neesam vēl pat sākuši reklamēt, veicinām Kāzu rīkošanu mūsu iekoptajā vidē. 

2016 gadā iestādījām ap 300 kokus - pirmssākumu Dendroloģiskajam parkam 

Kurzemē, Ošeniekos. Lavandas Kurzemes Lillās slikti aug, jo ir nepiemērota 

augsne . 



Gandarījums 



Lavandu svētki 

Dalīšanās ar skaistumu   

 Pirmie svētki tika sarīkoti tikai draugiem- uzkodas, dzērieni un anketas 

 5 lavandu svētki (2012-1016),  kopā pa šiem gadiem ap 20 000 

apmeklētāju - BEZ MAKSAS (šobrīd arī tūrisma aģentūras ved pie 

mums autobusus ar apmeklētājiem, ņemot maksu).  

Divas lokācijas - Vidzeme un Kurzeme  

Piedāvājam papildus arī mākslas izstādes, vai nelielus koncertus, ko 

dāvinām apmeklētājiem - tās ir raibas atvērto durvju dienas. 

Šis nav ‘kārtējais tirdziņš’, Precīzi fokusējamies tikai un vienīgi uz 

MŪSU lavandām un produktiem un to cilvēki novērtē 



LillasLavender 

citi pasākumi  
lavandu svētki - lavandu ziedēšanas kulminācija un 

smaržas baudīšana (5 gadi) 

izīrējam teritoriju - fotosesijām, laulību ceremonijām, 

vecmeitu ballītēm un citiem pasākumiem 

rīkojam “Lavandommmmmm” - lavandu vainagu 

pīšanas pasākums (2 gadi) 



Paldies, Jūlijā gaidīsim Lillās ciemos :) 

 


