Zīmola misija
Zīmola darbības pamatā ir misija – kļūt par stabilu un uzticamu reģionālās ekonomiskās
attīstības cikla augšupejas zobrata daļu. Šo misiju palīdz virzīt kopīga apziņa, ka saimniecisko
izaugsmi veicina pārdomāta un uzdrīkstēties spējīga vietējā uzņēmējdarbība, kuru savukārt
sekmē stabils pamats un spēja līdzdarboties.
Zīmola vīzija
SEGUMS vīzija ir kļūt par Vislatvijas stabilu un novērtētu finanšu resursu platformu.
Sauklis
Tuvāk tavam mērķim!
Zīmola komunikācijas tonis
Zīmola komunikācija, vēstījumi ir balstīti zīmola vērtībās. Ņemot vērā zīmola specifiku –
informatīvā platforma, komunikācijai ir jābūt viegli pieejamai, praktiskai, patiesai, skaidrai un
inteliģentai: ar klientiem, ar biedriem un ar darbiniekiem. Svarīgi ieturēt gan profesionālu
lietišķumu un komunikatīvu konkrētību, gan atvērtību un pretimnākšanu, cienot uzņēmējdarbības
nozares un to pārstāvju dažādās izpratnes, perspektīvas un ambīcijas.
Zīmola vēstnešu komunikācijā ir jāuzsver praktiskie individuālie ieguvumi, kā arī kolektīvie un
vietējās kopienas labklājību veidojošie, apliecinājumi SEGUMS platformas atbalsta nozīmei.
Grafiskā valoda ir tīra, skaidra, lakoniska, monohroma un gaumīga, kas grafiskā izpildījuma
elastībā paver iespējas plašai informatīvās platformas vērtību komunikācijai un uzņēmīgo
cilvēku/ zīmola vēstnešu stāstu, tā āri atbalstīto projektu un ieceru rezultātu portretēšanai.
Zīmola mērķauditorija
SEGUMS mērķa auditorija – patērētāji (platformas piedāvātās informācijas lietotāji): nebanku
aizdevēji (ar iespēju pievienoties platformai) un aizņēmēji (potenciālie un esošie dažādu
uzņēmējdarbības jomas pārstāvji Latvijas reģionos).
Zīmola vērtības




Ilgtspējība – pateicoties sadarbībā veidota informatīvai nebanku sektora finanšu
atbalstam, ir divi ilgtspējīgas darbības virzieni – 1) veicināt aizdoto finanšu resursu viedu
un efektīvu izmantošanu un 2) respektēt bioloģisko daudzveidību, vides piesārņojuma
samazināšanu un tehnoloģijās balstītu ekonomisko darbību un ražošanu.
Lietpratība – kompetencēs balstītas uzņēmējdarbības atbalsts, kuras mērķis ir radīt
konkurētspējīgu vidi, produktu vai pakalpojumu, vienlaikus attīstīt uzņēmēja
profesionālās spējas un prasmes. Lepoties ar sasniegot un dalīties pieredzē ar citiem.




Solidaritāte – sadarbībā balstītas vērtības un kopīga apziņa par uzņēmējdarbības
attīstības mērķiem un rezultātu.
Drošumspēja – uzticība kapitāla apmaiņā un droša finansiāla balsta ieguve ir meklējama
starp personībām, kuras vieno uzskatu kopumi savstarpēji skaidri izprotamās dzīves
struktūrās. Uzņēmēju cikliskais dzīves ritms paver iespējas līdzekļu apmaiņai atbilstoši
pašreizējām iespējām, kur viena saimnieka uzkrājumi var tapt par tiltu otra izaugsmei –
un otrādi. Viens no mūsdienu uzņēmējdarbības dzirnakmeņiem ir pārbaudīta un droša
informācija, kas ļauj vairot darbspēju kapacitāti aizņemoties nešaubīgi, savukārt aizdot –
uzticoties.
Praktiskais stāsts
Jauna informatīvā finanšu resursu mijas telpa atver durvis strukturētos principos balstītam
nebanku sektora finansiālam atbalstam no viena aroda biedra otram, vienlaikus veicinot
vietējo kopienu piedāvāto pakalpojumu un sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanu reģionos.
Mūsu redzējums par tālredzīgu un sistemātisku ekonomiskās darbības attīstību reģionos
un tai nepieciešamajiem konceptuālajiem pamatiem ir veidojies no objektīvas atziņas, ka
ilgtermiņa darbspēja plaukst savstarpējā sadarbībā un tās pilnveidē caur progresīvu
partnerību nozares resursu lietojumā.
Platforma SEGUMS funkcionāli ir atvērts virtuāls forums nebanku aizdevēju informatīvu
komerciālo piedāvājumu izvietošanai ar mērķi sniegt esošajiem un potenciāliem reģiona
uzņēmējiem iespēju rast savai darbības specifikai atbilstīgu aizņēmuma piedāvājumu.
Finansiāli stabilu reģionu uzturēšana ir pastāvīgs kopdarbs, kur SEGUMS – tā atsperes
instruments. Šī ir elastīgā virtuālā mehānismā radīta telpa pragmatiskai resursu mijai, kur
satikties un ieraudzīt tos, kas tev var palīdzēt un kam vari palīdzēt tu. Šī ir vieta, kur
meklēt un piedāvāt optimālus, stratēģiski pārdomātus un godprātīgus biznesa risinājumus,
materiālo labklājību rodot starp savējiem.

