


Mēs ticam, ka pareizi organizēta 
loterija ir izcila mārketinga aktivitāte 
produktu virzīšanai tirgū. Tas ir lielisks 
instruments, lai palielinātu 
pārdošanas apjomus, virzītu jaunu 
produktu, piesaistītu jaunu auditoriju 
un izveidotu klientu datu bāzi. Vai arī 
vienkārši pateiktu paldies saviem 
esošajiem klientiem. Kas gan var būt 
svarīgāks par apmierinātu, lojālu 
klientu, kas atgriežas atkal un atkal?

Loterija piesaista papildu uzmanību, un pircējs 
tiek aicināts rīkoties tieši tagad. Turklāt tiek 
uzrunāta arī tā pircēju daļa, kas nepazīst 
attiecīgo produktu vai ikdienā izvēlas kādu citu 
alternatīvu. Sniedzot pozitīvo piedzīvojumu, tiek 
piesaistīta daļa šo pircēju, kas ilgtermiņā var kļūt 
lojāli attiecīgajam produktam. Nenoliedzami 
lielu lomu loterijā spēlē tieši balvu fonds, tāpēc 
tam ir jābūt pareizi izvēlētam un jāveido 
saskaņa ar visu loterijas mehānismu kopumā. 
Mēs esam šī mehānisma meistari. 
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TIKŠANĀS 
Mērķa de�nēšana, loterijas 

modeļa izstrāde atbilstoši 
konkrētam produktam/norises 

vietai un balvu fonda izvēle.
TĀMES SASTĀDĪŠANA
Izmaksas tiek aprēķinātas 
atbilstoši izvēlētajam loterijas 
modelim, balstoties uz 
nepieciešamo kopējo darba 
apjomu.

LOTERIJAS ORGANIZĒŠANA
Dokumentācijas izveide, 
saskaņošana ar IAUI, loterijas 
numura saņemšana, 
nepieciešamā IT risinājuma 
izstrāde.LOTERIJAS NORISE 

Reģistrāciju monitorings, uzziņu 
sniegšana dalībniekiem, izložu 

veikšana, laimētāju apziņošana, 
balvu izdale.

LOTERIJAS NOSLĒGŠANA
Pēcdokumentācijas sagatavošana 
un arhivēšana atbilstoši MK 
noteikumiem, datu bāzes 
apkopojums, rezultātu analīze, 
statistikas dati, darbs ar IAUI.

Mēs saplānosim un izdarīsim, konsultēsim un ierosināsim, 
mēs palīdzēsim Jūsu loterijai sasniegt izvirzīto mērķi!

Loterijas process šķērsgriezumā
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TĀMES APSTIPRINĀŠANA - 
DARBA UZSĀKŠANA
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Mēs apkopojām lietas, kas būtu ērtas 
organizējot loterijas, mēs salikām kopā 
klientu vēlmes un vairāku gadu garumā 
gūto pieredzi un ieguvām mūsu 
oriģinālproduktu - Sales Premium. 
Pārskatāmi, apkopoti, eksportējami 
reģistrāciju dati gan no SMS, gan WEB 
kanāla, informatīvi vizuāli gra�ki, 
automatizēts izložu mehānisms, izložu 
protokolu ģenerēšana, negodprātīgo 
dalībnieku �ltrs - viss vienuviet. Un vēl - 
mūsu programmu ir iecienījuši IAUI 
uzraudzības darbinieki.

Tas ir pārbaudīts mehānisms, 
pārbaudīta vērtība!  
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Sales Premium
– loteriju tehniskās organizēšanas oriģinālprodukts!

Ātri: SMS + WEB;

Elastīgi: unikāla reģistrēšanās
ikvienai loterijai;

Pieejami: loterijas organizētājam 
piekļuve datiem 24/7;

Ērti: pārskatāma datu statistika, 
analītiski gra�ki;

Godīgi: datu �ltrs negodīgiem/
neunikāliem un krāpnieciskiem 
datiem;



Cilvēkiem patīk piedalīties loterijās un mums - tās organizēt! Loterijas.lv saved kopā 
loteriju organizētājus - uzņēmumus, kas savam produktam veido loterijas kampaņu un 
potenciālo produkta klientu. Daudziem interneta lietotājiem šis portāls kalpo par bāzes 
informācijas ieguvi par notiekošo tirgū. Apmeklētāji var ērtā un pārskatāmā veidā 
uzzināt par īpašajiem produktiem, kurus pērkot ir iespēja piedalīties loterijās, kā arī mēs 
esam apkopojuši iekārojamāko balvu fonda topu. Arī caur balvu prizmu lietotājs tiek 
iepazīstināts ar konkrētu loteriju un mudināts tajā piedalīties. Šādā veidā cilvēks, kas 
piedalās vienā loterijā, saņem informāciju un potenciāli piedalīsies vēl citās loterijās. 
Tas tad ir katras loterijas mērķis - lielāka atsaucība, vairāk reģistrāciju, vairāk nopirktu 
produktu, lielāka klientu datu bāze un vēl un vēl.

Loterijas.lv portāls
– vienīgais specializētais loteriju portāls Latvijā! 

30 000 apmeklētāju ik mēnesi

Unikāla informācijas bāze loteriju 
interesentiem – aktuālo loteriju 
apkopojums tirgū

Aktīvās saites uz loterijas promo lapu

Reģistrēšanās iespēja un datu bāzes izveide

Loterijas noteikumu ievietošana

Papildu promo iespēja konkrētas 
loterijas pozicionēšanai tirgū

Ērta, vienkārša un tehniski 
pilnvērtīga platforma
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Loterijas.lv
A: Antonijas iela 22-3, Rīga, LV-1010

E: info@loterijas.lv info@visasloterijas.lv
T: 67686540 

Agris Rencis, SIA „McCann Riga”

„Visas loterijas sniegtie pakalpojumi praktiski nekad nav likuši vilkties un 
iznākums vienmēr ir bijis kvalitatīvs. Grūti dot kādu feedbacku, jo reāli neesmu 
saskāries ar problēmām, kuras būtu Visas Loterijas radītas.”

Aksels Neilands, SIA „Ferratum Latvia”

„Patīkami pārsteidz fakts, ka loterija tika noorganizēta neskatoties uz ļoti 
spiedošiem „deadliniem” un ka skriešana līdzi šiem „deadliniem” neietekmēja 
loterijas kvalitāti. Līdz ar to servisu vērtēju kā ļoti labu.”

Ilona Jaroša, AS „RĪGAS PIENA KOMBINĀTS”

„Jūsu komandā strādā profesionāli, lokāli un atbildīgi darbinieki, kuri vienmēr  
sniedz kvalitatīvu informāciju un palīdzību īsā laikā un konsultē visādos 
jautājumos, kā arī piedāvā labākus risinājumus loterijas organizēšanā.”
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