
SIA «KK Original Design»



Prieka inženieri

• KĀPĒC? Mēs vēlamies palīdzēt...

• KĀ? Darot pēc iespējas vairāk, katra salīdzinoši nelielais ieguldījums palīdz 
visiem kopā veidot ļoti ļoti skaistu Pasauli!

• KO? Mēs izstrādājam, ražojam un pārdodam trenažierus bērniem ar kustību 
traucējumiem.



Produkts un inovācija tā attīstībā



Vērtības piedāvājums

• patiess kustību prieks

• pozitīvs treniņš mājās

• atpūtas brīdis aprūpētājam

• ērtāka pieskatīšana



Klienti (B2B)

Produkts – kā ekipējums treniņiem rehabilitācijas centros

IDEĀLIE klienti: 

• fizioterapeits

• ergoterapeits

• rehabilitācijas centri

• dienas stacionāri

• specializētās internātskolas

• ģimeņu centri, u.c.



Klienti (B2C) un lietotāji

Privātpersonas: vecāki ar bērniem ar 

kustību traucējumiem

Lietotāji: bērni ar kustību traucējumiem 

un viņu aprūpētāji

Produkts - jautrām nodarbēm mājās



Produktam ir vērtība pasaules tirgū

• Latvija

•Baltija

•ES

•ASV

•Austrālija

Augstākie rādītāji bērniem ar invaliditāti vecumā no 0 līdz 14 gadiem datēti 

Austrālijā, Jaunzēlandē un ASV - starp 7.0 un 10.4%



Dalība izstādē RehaCare2018 (Vācija)



Konkurence

• konkurence pastāv – medicīnisko 

tehnoloģiju milži Snoezelen, 

Montessori, Krabat u.c.

• konkurence ir veselīga – tā ir ļāvusi 

mums attīstīties un pierāda, ka 

uzņēmums virzās pareizajā virzienā

• uzņēmuma atrašanās Latvijā -

paver visus iespējamos tirgus kanālus



Darbības pamatā – dalīšanās princips

KK Original Design balstās uz Givers Gain prinicipu

Givers Gain® as we know is the philosophy based 

on the law of reciprocity. In the context of BNI 

we live by this philosophy – to give business to 

our fellow networkers rather than making the 

driver just about getting business for ourselves. 

In doing so successfully, other people naturally 

become more engaged in wanting to work with 

you, and look out for business for you in return.



Komanda

Valters Krētainis – uzņēmuma līdzdibinātājs, valdes loceklis, dizaineris

Ģirts Toms Klampis – uzņēmuma līdzdibinātājs, valdes loceklis, dizaineris

Dana Marī Klaiva – FaceBook lapas menedžere, mārketings

Rihards Selderiņš – klientu apkalpošana

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultatīvā padome:
• Marina Dimitrova (mērķa grupas un to pārstāvošas organizācijas pārstāvis)
• Līga Sprūde (fizioterapeits, bērnu ar funkcionāliem traucējumiem jomas eksperts)
• Inta Jakobsone (ergoterapeits, bērnu ar funkcionāliem traucējumiem jomas eksperts)
• Intars Zēns (biznesa vides eksperts)
• Salvis Roga (biznesa vides eksperts)

Māra Klauģe





Paldies par uzmanību!

Uzņēmuma līdzdibinātājs: Ģirts Toms Klampis

Telefona Nr.: +371 20250253


