
Veikalu tīkls



Par uzņēmumu īsumā…

• Lielākais un modernākais gaļas pārstrādes uzņēmums Latvijā ar ražotni Rīgā un loģistikas filiālēm 
Jēkabpilī un Saldū, kurš ik mēnesi saražo un realizē no 1500 līdz 1770 tonnām gaļas produkcijas

• Uzņēmuma autoparks ar 49 transporta vienībām ik 
dienu nodrošina preču piegādi gan savām 
tirdzniecības vietām, gan klientiem visā Latvijas 
teritorijā 
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• Uzņēmums var lepoties ar plašu savu veikalu tīklu –
vairāk kā 100 veikali visā Latvijas teritorijā

• 100% vietējam kapitālam piederošs uzņēmums 

• 24 gadu nepārtraukta attīstība un pilnveidošanās



Uzņēmuma lepnums - lielākais un populārākais gaļas veikalu tīkls Latvijā

Esam atrodami tādos tirdzniecības centros kā:
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Mūsu vērtības un priekšrocības
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Vairāk kā 100 garšīgu gaļas produktu veidu katrā veikalā

• Kūpināta gaļa
• Kūpinātas desas
• Vārītas desas
• Sardeles, cīsiņi
• Aknu desas un pastētes
• Pusfabrikāti (šašliks, kupāti, maltās gaļas masa)
• Svaiga sadalīta gaļa – cūkgaļa, liellopu gaļa, vistas gaļa
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5 iemesli, kāpēc sadarboties ar FOREVERS ir izdevīgi:
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Mēs esam stabils un drošs partneris
2018. gadā SIA “Forevers” AS “Kredītinformācijas Birojs” (KIB) novērtējumā atzīts kā 
stabils Latvijas uzņēmums ar zemu saistību neizpildes risku, tā ierindojoties starp 5% 
Latvijas uzņēmumu, kas atbilst stingrajiem sertificēšanas standartiem 
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Spējam piesaistīt jaunus apmeklētājus, kā arī ir daudz lojālo klientu, 
kas nodrošina augstu pircēju plūsmu
Vairāk kā 500 000 pircēju katru mēnesi apmeklē mūsu veikalus
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Esam efektīvi un konkurētspējīgi
Ikdienu piedāvājam vairāk kā 100 svaigus un garšīgus gaļas produktus par vienu no zemākajām cenām 
tirgū, turklāt 90% gaļas sortimenta pircējs var izvēlēties sev vēlamā daudzumā – sveramā veidā
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3. Forevers - Nr.1 gaļas produktu zīmols Latvijā
«Euromonitor International, zīmola tirgus daļa apstrādātas gaļas un jūras produktu tirgū 
Latvijā, % pēc vērtības, 2017 un 2018»

Mēs modernizējam veikalus un paplašinām veikalu tīklu
Uzlabojam veikalu vizuālo izskatu, ieviešam jaunākās tehnoloģijas, aktīvi strādājam pie tīkla 
reklamēšanas un paplašināšanas - 2021. gada sākumā atvērām 100. veikalu
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Kritēriji potenciālajai nomas telpai

Tirdzniecības zāles platība: ✓ no 20 m2  līdz 100 m2

Nepieciešamās komunikācijas telpās: 
✓ Kanalizācija
✓ Aukstā ūdens pievads
✓ Elektroenerģijas jauda – vismaz 25 A

Citas prasības: 
✓ Ēkai jābūt nodotai ekspluatācijā
✓ Telpām jābūt paredzētām komercdarbībai
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Telpas atrašanās vieta: 

✓ Telpa atrodas ēkas 1. stāvā

✓ Telpas var atrasties tirgū, tirdzniecības centrā, 
cita veikala tirdzniecības zālē, atsevišķā ēkā, 
dzīvojamā ēkā, u.c. 

✓ Gar telpu ir laba cilvēku plūsma
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Mūsu veikali
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Paldies 
par uzmanību!

Kontaktinformācija:

Attīstības projektu vadītāja Luīze Zārberga
Telefona nr. 27841174; e-pasts: luize.zarberga@forevers.lv

Tirdzniecības tīkla direktors Atis Blinds
Telefona nr. 29380461; e-pasts: atis.blinds@forevers.lv


