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Nodarbību plāni pieaugušo izglītotājiem, kas tiks izmantoti 

FINE2WORK IZGLĪTĪBAS PAKĀ. 

 

 

Moduļa nosaukums: finanšu pratība 

2. tēma Virsraksts: Izcenojumu un izmaksu struktūra 

6. nodarbība – Izcenojumu struktūra 

Ilgums: 60 minūtes 

Mērķēt 

Šā mācību plāna galvenais mērķis ir sniegt pieaugušo izglītojamajiem 
visu nepieciešamo informāciju par izmaksu struktūras 
pamatprincipiem. 

Mērķa grupa 
Pieaugušie (īpaši sievietes) 

 

Iekārta/aprīkojums 

• Klase 

• Piekļuve internetam 

• Projektors 

• Baltais dēlis 

Rīki/materiāli 

• A3 papīrs 

• Piezīmju lapiņas 

• Izdales materiāli 1 
 

Galvenie uzdevumi 

1. 1. uzdevums: izprast izmaksu struktūras pamatus 
 
1.1 Paskaidro izglītojamajiem šādas definīcijas: (20 min.) (sk. 1. 
izdalījumu) 
 
1.2 Īpašs uzdevums ikvienam uzrakstīt ar lipīgām piezīmēm izmaksu 
struktūru, kas, viņuprāt, ir vispiemērotākā viņu uzņēmējdarbībai. 
 
1.3 sadala klasi, lai strādātu komandās. Komandas jāformatē no 2-3 
cilvēkiem. (5 min.) 
 
1.4 nodrošina savus studentus ar A3 formāta papīru. Tiem jāatbilst 
lipīgajām piezīmēm definīcijām (sk. 1. izdales materiālu) (15 min.) 
 

2. 3. uzdevums: kopsavilkums (10 min.) 
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IZDALES materiāli 1: izprast izmaksu struktūru 

 

 

Definīcija: Apraksts: 

Vienreizēja/vienotas likmes 
cenu noteikšana 

 

Šāda veida cenu struktūrā uzņēmums nosaka vienotu cenu, un tā tas ir. 

Neatkarīgi no klientu veidu individuālajām vajadzībām jūsu produkts tiks 

pārdots par vienādu cenu ikvienam, kas vēlēsies to iegādāties. 

Ja jūs tiekaties pēc individuālas cenas, jums nekādā ziņā nav jāļauj tai 

ierobežot jūsu spēju dinamiski pielāgoties tirgus konkurentiem. Viens 

cenu noteikšanas punkts nenozīmē vienu cenu punktu uz visiem laikiem 

— jums joprojām regulāri jāpārskata un jāatjaunina cenas. 

Diferencēta cenu noteikšana 

 
Daudzpakāpju cenu noteikšana nozīmē, ka potenciālajam pircējam ir 
pieejamas vairākas iespējas, kas tās atšķir no iekļautajām iezīmēm. 
 Šī ir ļoti veiksmīga cenu noteikšanas struktūra abonēšanas 
pakalpojumiem vai produktiem. It īpaši, ja vēlaties izmantot dažādas 
pircēju personas, cenu noteikšana var palīdzēt sakārtot līdzekļus tā, lai tie 
būtu pievilcīgi dažādiem potenciālajiem pircējiem. Pat tad, ja jūsu pircēja 
Personas diapazons ir šaurs, daudzpakāpju cenu noteikšana joprojām ir 
ļoti efektīvs veids, kā izmantot monetizāciju, lai veicinātu izaugsmi. 

Mainīga cenu noteikšana 

 
Mainīga cenu noteikšana tiek piedāvāta, ja uzņēmuma pārdošanas 
pozīcijas daļa ietver vārdus “Sazinieties ar mums, lai iegūtu 
papildinformāciju par cenām”. Uzņēmums, kas strādā no mainīga cenu 
modeļa, cenšas vienoties par īpašu cenu katram klientam, kuram ir 
nepieciešami viņu pakalpojumi. 

Cenu noteikšana katram 
lietotājam 

 

Katra lietotāja cenu noteikšana ir vienkārša, ļoti populāra cenu struktūra, 
kas ļoti labi patīk SaaS abonentiem. Lietotāja izcenojumos viens lietotājs 
maksā fiksētu mēneša cenu. Pēc tam viņi savam plānam var pievienot vēl 
vienu lietotāju, un bāzes cena palielinās (piemēram, tā var dubultoties); 
trešais lietotājs palielina cenu par tādu pašu cenu utt. 
 

 

 

 


