
“Mans šūšanas uzņēmums”
SILVIJA NAPALKOVA 1. ŠUVĒJU KURSS



Silvijas šūšanas darbnīca

 Uzņēmuma nosaukums I/U ‘’ Silvijas šūšanas darbnīca’’

 I/U ‘’ Silvijas šūšanas darbnīca’’ ir šūšanas darbnīca, kuras primārais 
uzdevums ir apģērbu šūšana un labošana.

 Uzņēmums piedāvā klientiem;

 Iespēju saņemt profesionālu konsutāciju par konkrēto apģērbu, 
jaunākajām modes tendencēm, kā arī stilista padomus apģērba izvēlē.

 Iespēju salabot klienta apģērbu, kā arī pāršūt, vai pēc klienta izvēlēta 
modeļa uzšūt apģērbu. 

 Strādājam ar katru klientu individuāli, un dodam garantiju mūsu 
izstrādājumam.

 Mūsdienās ir maz tādu iespēju strādāt ar klienu individuāli, tādejādi 
nodrošinot katru apģērbu unikālu un nearkārtojamu.



Darbnīcas iekārtas
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Darbnīcas iekārtas

2 Tvaika gludināšanas sistēmas

PHILIPS

 Philips GC9940 WardrobeCare



Darbinieki 

 2 Profesionālas šuvējas – pienākums pēc pasūtijuma piegriezt un 
uzšūt apģērbu, vai salabot to saskaņā ar klienta vēlmēm pasūtījumā.

 Loģistikas darbinieks– kas pieņem pasūtijumus, veido pierakstu pie 
konkrētās  šuvējas vai stilista un izsniedz, jau gatavos pasūtījumus 
klientiem, tai skaitā darbs ar kases aparātu.

 Stilists, apgērbu dizainers  - profesionāls modes un stila kosultants

 Palīgstrādnieki ( pakotājs, apkopēja) – darbinieki, kas veic visus 
palīgdarbus, lai atvieglotu darbu komandā.

 Uzņēmuma vadītāja – cilvēks kas plāno uzņēmuma nākotni un 
meklē sponsorus, kā arī risina visus ar uzņēmuma dokumentācīju 
saistītos jautājumus, atbild par visu kas notiek uzņēmumā, tai skaitā 
darba drošība.



Silvijas šūšanas darbnīca

LAI JŪSU APĢĒRBS RUNĀ JŪSU VIETĀ

apģērbu šūšana un labošana

Saņem profesionālu stilista konsultāciju par 

jaunākajām modes tendencēm

Strādājam ar katru klientu individuāli

Dodam garantiju mūsu izstrādājumam

Meklē mūs Alūksnes nov., Zeltiņu pag., ‘’Zelti’’ vai piesakies pie stilista pa tel. 20275760.



Silvija’s sewing workshop
sewing and mending of clothing

Get a professional stylist consultation on the 

latest fashion trends

We work with each client individually

We give a guarantee for our product

Let your clothes speak for you

Search for us in Aluksne, Zeltini, "Zelti" or apply to a stylist by phone. 20275760.



Ищтте нас в Алуксненском крае, Зелтинской волости, «Zelti» или обратитесь к стилисту 

по телефону. 20275760.

Швейная мастерская 

Сильвии
пошив и починка одежды

Получите консультацию профессионального 

стилиста по последним модным тенденциям

Пусть ваша одежда говорит за вас

Работаем с каждым клиентом индивидуально,

даем гарантию на наш товар



Uzņēmuma stipās puses un iespējas
 RŪPĪGS ROKU DARBS PRET RŪPNĪCU KVANTITĀTI UN IEVESTIEM APĢĒRBIEM

 TIEŠS KONTAKTS AR KLIENTU

 SPECIFISKS PIEDĀVĀJUMS (APĢĒRBU LABOŠANA)

 50 KM RĀDIUSĀ NAV NEVIENA UŅĒMUMA AR ŠĀDU PIEDĀVĀJUMU 

( MAZA KONKURENCE)

 STILISTS PALĪDZ PIESAISTĪT KLIENTUS

 UNIKĀLI UN NEATKĀRTOJAMI TĒRPI VIENĀ EKSEMPLĀRĀ

 IEPĒJA DARINĀT TAUTISKOS TĒRPUS TĀDEJĀDI PAPLAŠINOT IESPĒJAMO KLIENTU SKAITU

 IESPĒJA PIESAISTĪT TŪRISTUS, PIEDĀVĀJOT ĀTRI SALABOT NELAIKĀ SAPLĪSUŠU APĢĒRBU VAI  
CEĻASOMU.

 IESPĒJA SADARBOTIES AR SKOLĀM UN PIEDĀVĀT PRAKSES VIETU, KĀ ARĪ ORGANIZĒT SPECIĀLO 
SKOLU EKSKURSIJU MŪSU UZŅĒMUMĀ.

 IESPĒJA PIEDALĪTIES DAŽĀDOS TĒRPU KONKURSOS, TĀDEJĀDI REKLAMĒJOT UZŅĒMUMU 
PLAŠĀKAI SABIEDRĪBAI.



Uzņēmuma vājās puses un draudi
 Uzņēmums atrodas 20 km no tuvākās pilsētas (ģeogrāfiskais stāvoklis)

 Klienti ne vienmēr vēlas braukt tik tālu 

 Auduma un citu šūšanas piederumu piegāde uz uzņēmumu jāveic ar 
kurjeru palīdzību, vai vadītājam jānoorganizē transports un piegādātājs. 
Sliktākajā gadījjuma jābrauc pāšam personīgi.

 Nevaram pieņemt liela apjoma pasūtījumus, (piemēram pašūt 50 tautiskos 
kreklus meitām un puišiem un taml.)

Draudi

 Dabas stihijas iespējamie draudi (Pērkona negaiss, vētras, plūdi)

 Neapmierinātu klientu personīgā antireklāma

 Valsts ārkārtas situācijas pasludināšana bīstama vīrusa pandēmijas 
gadījumā, 

 Ugunsgrēks iespējams pat no uzņēmuma neatkarīgs( kūlas dedzināšana)



Paldies par uzmanību!
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