
Lēmuma pielikums (e-pastu sarakste) lietā Nr.p/15/7.2.19./2 Pielikuma publiskojamā versija

Nr. No: Datums: Plkst. Kam: 
Kopijas 

saņēmēji: 
Tēma: Pielikums Īss e-pasta saturs Īss pielikuma saturs 

[Norgips] 09.12.2005 7:10 AM
[..]@rautakesk

o.lv
par cenam

"Kā jūs zināt minimālā pārdošanas cena klientiem ir noteikta 0,80Ls (ja nav saskaņots citadi) Daru jums zinamu , ja man būs reāli pieradījumi 

,ka jus neievērosit vai ignorēsit musu mutisko vienošanos būšu spiests  samazināt jūsu mēneša bonusu (..)"

[Kesko] 09.12.2005 12:28 AM [Norgips] [Kesko] Re: par cenam

"Sveiks [Norgips], Attiecībā par šo mutisko vienošanos.Sarunās par mūsu pēdējime projektiem ( projekti Daugavpilī), kā vienu no  pamatojumiem 

kapēc mēs nesaņemam projekta cenu esi minēis to , ka mūsu gala cena  ir krietni zemāka par 0,80 Ls un, ka mēs paši spējam cīnīties par šiem 

projektiem. Esam nonākuši pretrunās (..)"

[..]@norgi

ps.lv
10.12.2005 01:45 [Kesko] Re: par cenam

"Sveiks,

Uzskatu ,ka man jūs jābrīdina , bet pelnīt pašiem vai atteikties no peļņas vispār (mēneša bonusus varu likt visiem pavadzīmēs) ir jusu brīva izvele. 

Tu taču labi apzinies ka ķerot 2 zakus beigās var nenoķert nevienu. Ja jus tikļoti gribat konkurēt ar katru mazāko firmu neviens tacu neaizliedz 

ievast jums arī lēto lafarge, bez tam tadā  gadījumā i kaza dziva i vilks paēdis.Dažreiz labāk ir zaudēt cīņu ,bet uzvarēt kauju un neviens vēl nav 

kļuvis par pasaules čempionu bez prāta.

Padomā par to (..)"

[..]@rauta

kesko.lv
04.03.2006 4:55 PM [Knauf] Rautakesko "(..) Vai uz akcijas laiku varam saņemt papildus atlaidi?(..)"

[Knauf] 07.03.2006 16:11 [Kesko] [Knauf]
RE: 

Rautakesko
" (..) Plaukta cenu Jūsu veikalos saskaņosim (..)"

[Knauf]

[Knauf]

[Kesko]

[Knauf]

3 [Knauf] 07.06.2006 15:16 [..]@knauf.lt Rotband

"(..)  Cena na Rotband dla nasih dilerov 193,00 EUR/t. 

Za sobludenie rekomendujemih cen dajotsja 4% skidka (prakticeski vsegda).

Eto poluchaetsja 185,00 EUR/t (bez naloga).

Po nashej informaciji – litovskaja firma “RIBENA” prodajot ROTBAND latvijskoj firme “DEPO”.

Rekomendujemaja cena ROTBAND na polke 5.90 Ls/meshok (s nalogom) – 8,43 EUR/meshok.

U nih cena 5,80 Ls/meshok. (..)”

4 [Knauf] 04.07.2006 11:25 [..]@kruza.lv

FW: Plaukta 

cenas no 

13.2.06

" No 13.2.06 jaunas minimālās plaukta cenas Rotband 30kg, Goldband 30kg, MP75 40kg. Par šo cenu ievērošanu tiek piešķirta 4% atlaide 

kredītfaktūras veidā līdz katra nākošā mēneša 10.datumam.

Par ieteicamo plaukta cenu ievērošanu atlaides nav.(..)

Ieteicamā plaukta cena(..)

Minimālā plaukta cena(..)""

[Knauf] 09.02.2006 10:08 AM [Knauf] [Knauf]
Plaukta cenas 

no 13.2.06
" (..) Minimālās plaukta cenas (..)"

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf] 17.08.2006 09:17 [Knauf]

FW: Plaukta 

cenas no 

13.2.06

[Knauf] 17.08.2006 09:32 [..]@kipsala.lv
Plaukta cenas 

no 13.2.06
"Nosūtu minimālās un ieteicamās plaukta cenas (..)"

[Knauf] 20.10.2006 3:36 PM [Knauf]

Emailing: 

plaukta 

cenas13 02 

2006 

(atsifrets).doc

"(..)"

[Knauf] 20.10.2006 15:39
[..]@depo-

diy.lv

FW: Emailing: 

plaukta 

cenas13 02 

2006 

(atsifrets).doc

plaukta 

cenas13 02 

2006 

(atsifrets).doc

"(..) Nosūtu rekomendējamās plaukta cenas."

Pielikumā ieteicamo mazumtirdzniecības cenu saraksts. Zem tabulas norādīts „(..) Rekomendējamo minimālo 

cenu neievērošanas gadījumā  SIA KNAUF patur tiesības aizsargāt pārējo partneru intereses, veicot attiecīgas 

iepirkuma cenu izmaiņas. Lūdzam informēt Jūsu sadarbības partnerus par rekomendējamo mazumtirdzniecības 

cenu ievērošanu veikalos! Uzmanību! Darām zināmu, ka līdz 13.februārim ir spēkā iepriekš noteiktās minimālās 

mazumtirdzniecības cenas.”

7
[..]@rauta

kesko.lv
19.02.2007 18:10 [Norgips] Info

"kā Tu vari pamatot situāciju, ka Depo tirgo Norgips reģipsi lētāk savos veikalos nekā K-rauta? Vai mēs varam runāt par uzticamu savstarpējo 

sadarbību Norgips preču tirdzniecībā? Kā būtu jārīkojas godīgam sadarbības partnerim šādā situācijā? "

[Kesko] 19.02.2007 6:09 PM [Norgips] Info
"kā Tu vari pamatot situāciju, ka Depo tirgo Norgips reģipsi lētāk savos veikalos nekā K-rauta? Vai mēs varam runāt par uzticamu savstarpējo 

sadarbību Norgips preču tirdzniecībā? Kā būtu jārīkojas godīgam sadarbības partnerim šādā situācijā?"
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Nr. No: Datums: Plkst. Kam: 
Kopijas 

saņēmēji: 
Tēma: Pielikums Īss e-pasta saturs Īss pielikuma saturs 

2005.gads

[..]@norgi

ps.lv
20.02.2007 10:09 [Kesko] Re:Info

"Kā tu zini SIA NORGIPS pardošanu uz SIA DEPO neveic. Zinu, ka SIA BIZNESA SAVIENĪBAI ir pārdošanas apjomi uz doto organizāciju. 

APsolu tuvākajā laikā noskaidrot, kāda ir cena augstāk minētā sia veikalos. Ja pardošanas cena pēc pārbaudes tiešām izradīsies zemāka par 

0,952 +PVN 18% veikšu tūlītējus pasākumus ,lai pārtrauktu šo rūpalu.

Domāju ,ka mūsu sadarbība ir izgājusi caur dažādiem pārbaudījumiem un bijušas veiksmes , kļūdas un pārpratumi (..) vienmēr mēs esam spējuši 

izvērtēt prioritātes un izdarīt pareizos secinajumus(..) uzticība un godīgums biznesā balstās nevis uz baumām , tenkām ,bet gan uz sevi uzņemto 

saistību precīzu izpildi sadarbības partnera priekšā. "

[Kesko] 17.05.2007 1:41 PM
[..]@norgips.l

v
[Sanistal] Reģipša cenas " Sveiks  [Norgips] ! Pēc mūsu sarunas pārbaudīju Depo pa kādu cenu viņi tirgo reģipsi. Skat. pielikumu. Gaidu Tavus komentārus (..)"

[Kesko]

[..]@norgi

ps.lv
18.05.2007 10:56 [Kesko] [Sanistal]

RE: Reģipša 

cenas

"Paldies par informāciju Tāds "biznes " tiks pārtraukts. Tiek gatavota lēmumu pakete attiecībā uz SIA "BIZNESA SAVIENĪBA" kā preču 

pārdevēju."

[Kesko]

[..]@rauta

kesko.lv
18.05.2007 13:26 [Norgips] [Kesko]

RE: Reģipša 

cenas

"(..) Ja ir vienošanās, tad tā ir jāievēro visiem. Tiklīdz kāds neievēro un nav nekādu seku šai neievērošanai, tad rodas jautājums - vai vienošanās 

vēl ir spēkā? Ceru ka šāda situācija vairs neatkārtosies. (..)"
SIA Depo DIY rēķins

[Sanistal]

[..]@rauta

kesko.lv
17.05.2007 1:41 PM

[..]@norgips.l

v
[Sanistal] Reģipša cenas  "Sveiks [Norgips]! Pēc mūsu sarunas pārbaudīju Depo pa kādu cenu viņi tirgo reģipsi. Skat. pielikumu. Gaidu Tavus komentāru."

[Kesko]

[Norgips] 18.05.2007 10:56 AM [Kesko] [Sanistal]
Re: Reģipša 

cenas

Paldies par informāciju Tāds "biznes " tiks pārtraukts. Tiek gatavota lēmumu pakete attiecībā uz SIA "BIZNESA SAVIENĪBA" kā preču 

pārdevēju."

[Kesko]

[Kesko] 18.05.2007 12:25 PM [Norgips] [Kesko]
Re: Reģipša 

cenas

"Sveiks!

Ja ir vienošanās, tad tā ir jāievēro visiem.  Tiklīdz kāds neievēro un nav nekādu seku šai neievērošanai, tad rodas jautājums - vai vienošanās vēl 

ir spēkā? 

Ceru ka šāda situācija vairs neatkārtosies. (..)"

[Sanistal]

[..]@norgi

ps.lv
18.05.2007 17:00 [Kesko] [Kesko]

Re: Reģipša 

cenas

"Sveiks, Tiešām ,kas attiecas uz cenām ,tad tās nevar būt zemākas par iepirkuma cenām pretēja gadījumā to sauc par dempingu. Un ir labi ,ka jūs 

uz jebkuru šādu gadījumu tirgū adekvāti reaģējat.Ar to jūs ne tikai palīdzat man ,bet arī sev. No savas puses darīsim visu iespējamo ,lai 

iznīcinātu šādu praksi jau iedīglī. Kā jau minēju iepriekš tik veikti pretpasākumi ,kas varētu padarīt šādu rīcību ar norgips produkciju 

neispējamu.  Runājot par sekām gribu vērst uzmanību uz to, ka tikai tas kurš pats ir "kristāltīrs" var mest akmeni......."

[Sanistal]

[Depo] 18.05.2007 1:31 PM [Depo] Cenas reģipsim "BM-0046/07"

[Depo] 18.05.2007 2:03 PM [Depo]
FW: Cenas 

reģipsim

"Sodien zna vīja [Depo] un teica, ka esot pretenzijas no Norgips par mūsu pārdošanas cenām, ja nenomainīsim, tad tiks apstādināti visi reģipša 

pasūtījumi."

[Depo] 21.05.2007 9:12 AM [Depo]
FW: Cenas 

reģipsim
"[Depo], lūdzu paskaities. Gribu apstiprināt."

[Depo] 21.05.2007 09:20 [Depo]
FW: Cenas 

reģipsim

DIY 

Cenu_maina_

rikojums_BM

.xls

"OK"

"DIY Cenu_maina_rikojums_BM.xls

Rīkojums Nr.BM-01 Par realizācijas cenu maiņu(..)

Visām zemāk minētajām precēm nomainīt cenu zīmes

Sagatavot akciju vietas un stendus, noformējumus

Noteikt jaunas realizācijas cenas sekojošām precēm: (..)Standarta ģipškartons, (..) impregnētais ģipškartons, 

(..) uguns izturīgs ģipškartons, (..) grīdas ģipškartons, (..) remonta ģipškartons.(..)

1 Produktu grupā pieņemts lēmums cenu maiņa (sākotnējā periodā konsultējas, informē loģistikas direktoru)

2 Produktu grupā tiek sagatavots cenu maiņas rīkojums

3 Produktu grupas vadītājs apstiprina cenu maiņas rīkojumu

4 Produktu grupas vadītājs ne vēlāk kā 48 stundas pirms cenu maiņas izsūta cenu maiņas rīkojumu: e-

mail.ar uzstādījumu par saņemšanu un iepazīšanos 4,1 IT no daļa [Depo] -izmaina cenas-[..]@depo-diy.lv

4,2 Veikalu vadītājiem, paziņo veikalā par izmaiņām

4,3 Veikalu vadītāju vietniekiem-paziņo veikalā par izmaiņām

4,4 Veikalu info-veic cenu maiņu(..)

4,5 Veikalu ,noliktavas Uzskaitvežiem (..)

4,6 Produktu grupas vadītājam-elektroniskā uzskaite (..)

4,7 Produktu grupas menedžerim-elektroniska uzskaite,informācijai (..)

4,8 Loģistikas direktoram-elektroniska uzskaite,informācijai [..]@depo-diy.lv

4,9 datoroperatoram [Depo]-izm aina cenu [..]@depo-diy.lv

[..]@knauf

.lv
19.06.2007 2:39 PM

[..]@norgips.l

v

Re: Emailing: 

Raut.gkb114.jp

g

"(..) [Norgips], Pielikumā piedavajms no rauta  lucavsalas veikala."

[..]@norgi

ps.lv
19.06.2007 4:45 PM [Knauf]

Re: Emailing: 

Raut.gkb114.jp

g

"(..) Katrs tirgus speletajs var noteikt to marginalu, kas vinasm ir pietiekoss, lidz kamer tas nav vienads ar iepirkuma cenu. (..)  Aplukojamo 

jautajumu sarakst varetu but. (..) 8.kadai jabut minimalai cenai veikala un ka to kontrolet.  MAN LIEKAS, KA MINIMALA CENA 

MAZUMTIRDZNIECIBA NEVAR BUT ZEMAKA PAR PAR 10% UZCENOJUMA VIRS OFICIALAS IEPIRKUMA CENAS,NEVIS 3 % ,KA IR 

GADIJUMA AR RAUTA (..)"
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Nr. No: Datums: Plkst. Kam: 
Kopijas 

saņēmēji: 
Tēma: Pielikums Īss e-pasta saturs Īss pielikuma saturs 

2005.gads[..]@knauf

.lv
20.06.2007 7:14 AM

[..]@norgips.l

v

FW: Emailing: 

Rat.gkb114.jpg

[..]@norgi

ps.lv
20.06.2007 11:23 [Knauf]

Re: Emailing: 

Raut.gkb114.jp

g

"(..) Nevajag visu velt uz K-Rauta jo parejie nav labaki , jo ir 101 iespeja ,ka turet cenu 1,27 veikala plaukta ,bet pardot par daudz mazaku cenu 

(..)"

13 [Knauf] 25.06.2007 16:08 [Depo]
Sadarbība 

2007

Cenradis 

Depo no 

1.07.2007.xls; 

Gipskartons 

2007.doc

"Sveiks, [Depo]!

Pielikumā nosūtu piedāvājumu par ģipškartonu, kā arī cenas no 1.07.2007. Sakarā ar iespējamo KNAUF sortimenta palielināšanos SIA DEPO 

veikalos, lūgums arī turpmāk apmainīties ar informāciju par pārdošanas cenām. 

Vēreiz atgādinu par konfidencialitāti.(..)"

Knauf pārdošanas cenas SIA Depo DIY, Knauf piedāvājums par ĢK.

15
[..]@knauf

.lv
19.06.2007 2:39 PM

[..]@norgips.l

v

Re: Emailing: 

Raut.gkb114.jp

g

"(..) [Norgips],

Pielikuma piedavajms no rauta  lucavsalas veikala"

15
[..]@norgi

ps.lv
11.07.2007 09:50 [Knauf]

Re: Emailing: 

Raut.gkb114.jp

g

Raut.gkb114.j

pg

"Sveiks [Knauf],

Spriezot pec musu sarunas no 19.06.(skatit foto) tu biji loti neapmierinats ar RAUTAKESKO akciju ,kuru Norgips nekadi neatbalstija cena 

Rautas veikalos bija 1,034 bez nodokla .

Tu teici ,ka tavi klienti ir sausmigi neapmierinati ,ka kads atlaujas stradat ar tik mazu marginalu.

SIA DEPO veikalos nu knauf gipskartonu pardod par 1,0 bez nodokla un visi ir apmierinati????????

Pec visa spriezot norgips nu ir dargakais produkts tirgu ,jo knauf parejie klienti vairs neiebilst pret so skaitli (1 lvl bez PVN) vai ari vini var 

atlauties pardot preci par pasizmaksu ,kam es neticu tatat ka savlaik tu ,kaut gan 1.034 nav taspats kas 1,0.vai ari vinu net net iepirkuma cena 

atlauj viniemso manevru.

Man ir pilnigi vienalga par kadu cenu jus pardodat preci SIA DEPO UN CITIEM ta nav mana darisana Tacu plaukta cena 1.0 ,kas ir reize 

iepirkuma cena rada mani neizpratni. Vel lielaku neizpratni mani rada nevelesanas risinat so jautajumu .

Es vel varu saprast projekta cenu 1.0 , bet mazumpircejam par vienu loksni

1,0 tas ir absurds.

Pec visa augstak mineta es ludu man atbildet uz sekojosiem jautajumiem.

1.     Vai pec jusu domam1,0 Ls/m2 bez PVN tagat ir cena par kuru ,jebkurs 

mazumtirgotajs var tirgot standart gipskartonu bez iebildumiem no razotaja

(tirgotaja) puses.

2.     Vai ari Norgips var aicinat savus klientus lietot tadas pasas 

mazumcens.

3.      Vai gadijuma  ja depo veikalos cena nokritis zem 1,0 ls/m2 ( bet 

vina noteikti nokritis tiklidz   kaut kur vel cena bus tada pati ka viniem 

tagad)   ari tiks ieverota neiejauksanas politika?

P.S.

Ja Knaufs negrib  ietekmet SIA DEPO ieverot speles noteikumus ari Norgips turpmak patur sev tiesibas  klientiem atlaus tirgot savu produkciju 

par cenu ,kadu tie pasi uzskata par vajadzigu."

Fotogrāfija - akcijas cena Kesko Lucavsalas veikalā 

[..]@knauf

.lv
13.07.2007 8:20 AM

[..]@norgips.l

v

Re: Emailing: 

Raut.gkb114.jp

g

[..]@norgi

ps.lv
13.07.2007 11:55 [Knauf]

Re: Emailing: 

Raut.gkb114.jp

g

"(..) 1. Neviens no Norgips klientiem nekad nav pardevis preci zem pasizmaksas cena sobrid deop 0,9914 2. Es vienmer esmu kontrolejis ,lai cena 

nebutu zem iepirkuma cenas un pienemis visstingrakos merus ,ja kautkas nav ta . TEV TO VAR APLIECINaT ARI [Depo] NO DEPO 3.Gribetu 

sai sakara kadu piemeru ,kad es esmu atlavis tirgotnorgips preci zem pasizmaksas 4.Cik man zinams ari Knauf cena pec visiem bonusiem nav 1,0 

ls PLUS (..) 5.Pareizi grupas merkis nav padarit Latviju par norgips zemi un tas ari nav mans merkis, bet tapat grupas merkis nav padarit so 

zemi par leta knauf realizacijas vietu.

6.[Knauf] ludzu saproti mani pareizi ,es negribu un negrasos vismaz sobrid pardot preci depo tapat ari man vienalga kada ir iepirkuma cena 

taviem klientiem ,bet es gribu ,lai cena tirgu turas virs lata.un lai gyproc netirgo virs saviem ~15% (..)"

[Knauf] 10.07.2007 9:48 AM
[..]@rautakesk

o.lv
[Knauf]

Pusgada 

statistika, 

tiksanaas 

nakosnedel

"Sveiks, [Kesko]! (..) Kā jau telefoniski runājām, nākošās (29.) nedēļas sākumā gaidām Tevi ciemos pie mums Sauriešos. KNAUF loģistikas šefs 

gribēja aprunāties ar attiecīgo cilvēku no RAUTAKESKO (..)"

Rautakesko Bruto apgrozījums LVL, apgrozījuma struktūra pa grupām

Kaļķa-cementa produktu, profilu apgrozījums LVL

KNAUF kaļķa - cementa produktu saraksts

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf] 17.07.2007 14:33 [Kesko]
[..]@raut

akesko.lv

FW: Pusgada 

statistika, 

tiksanas 

nakosnedel

Rautakesko 1-

6.xls; 

Rautakesko 

Statistik KZ + 

Profile.xls

"(..) DEPO apsolīja no pirmdienas (23.07.2007.) nomainīt GKB cenu uz 1,23 [cena ar 18% PVN] Ls/m2. Viņi ir gatavi mainīt cenu vēl uz augšu, 

ja to dara arī pārējie.Iemesls kāpēc viņi uzlika cenu 1,17 Ls/m2 ir tas, ka firma RĪGAS BŪVSERVISS (http://www.buvserviss.lv/) tirgo un ar 

interneta starpniecību reklamē NORGIPS (tātad tas notiek ar kāda NORGIPS dīlera ziņu) ģipškartona tirdzniecību par 1,18 Ls/m2. (..)"

18 [Depo] 04.12.2007 13:57 [Depo]

Reģipsis 

1200cm*3000c

m standarta

"Cenas uz 04/12/2007:

K-Rauta – 1.18 Ls / m2; loksne 4.25 Ls (Akcija)

Kurši – 1.18 Ls / m2; loksne 4.25 Ls (Akcija)

Baltijas Būvmateriāli – 1.18 Ls / m2; loksne 4.25 Ls.

Biznesa Savienība – 1.22 Ls / m2; loksne 4.392 (Knauf / Norgips) 

www.stroibats.lv – 1.20 Ls / m2 ; loksne 4.32 Ls (ir iespējams saņemt atlaide  2% : 4.28 Ls / loksne)

www.a13.lv – 1.22 Ls/ m2; loksne 4.392 (Knauf / Norgips)

Rīgas Būvserviss – 1.23 Ls / m2; loksne 4.43 (Norgips) un 4.68 Ls / loksne (Gyproc) 

Orviga profil – 1.25 Ls / m2 ; loksne 4.50 Ls (ir iespējams saņemt atlaide no 2% līdz 5%)

Avotiņi – 1.25 Ls / m2 ; loksne 4.50 Ls 

Nelss – 1.442 Ls / m2; loksne 5.19 Ls (ja 300 loksnes, tad atlaide 5% - 7% : no 4.83 līdz 4.93 )

(..)"
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17

12
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Nr. No: Datums: Plkst. Kam: 
Kopijas 

saņēmēji: 
Tēma: Pielikums Īss e-pasta saturs Īss pielikuma saturs 

2005.gads[..]@depo.

lv
04.12.2007 9:07 PM [Knauf]

FW: Reģipsis 

1200cm*3000c

m standarta

"Labdien, [Knauf],

pārsūtu informācijai, par ko mēs šodien runājām."

[Knauf] 11.12.2007 09:48
[..]@rautakesk

o.lv

FW: Reģipsis 

1200cm*3000c

m standarta

[Depo] 04.12.2007 1:57 PM [Depo]

Reģipsis 

1200cm*3000c

m standarta

"Cenas uz 04/12/2007:

K-Rauta – 1.18 Ls / m2; loksne 4.25 Ls (Akcija)

Kurši – 1.18 Ls / m2; loksne 4.25 Ls (Akcija)

Baltijas Būvmateriāli – 1.18 Ls / m2; loksne 4.25 Ls.

Biznesa Savienība – 1.22 Ls / m2; loksne 4.392 (Knauf / Norgips) 

www.stroibats.lv – 1.20 Ls / m2 ; loksne 4.32 Ls (ir iespējams saņemt atlaide  2% : 4.28 Ls / loksne)

www.a13.lv – 1.22 Ls/ m2; loksne 4.392 (Knauf / Norgips)

Rīgas Būvserviss – 1.23 Ls / m2; loksne 4.43 (Norgips) un 4.68 Ls / loksne (Gyproc) 

Orviga profil – 1.25 Ls / m2 ; loksne 4.50 Ls (ir iespējams saņemt atlaide no 2% līdz 5%)

Avotiņi – 1.25 Ls / m2 ; loksne 4.50 Ls 

Nelss – 1.442 Ls / m2; loksne 5.19 Ls (ja 300 loksnes, tad atlaide 5% - 7% : no 4.83 līdz 4.93 )

(..)"

[..]@depo.

lv
04.12.2007 9:07 PM [Knauf]

FW: Reģipsis 

1200cm*3000c

m standarta

"Labdien, [Knauf], Pārsūtu informācijai, par ko mēs šodien runājām."

[Knauf] 11.12.2007 09:53 [..]@kurshi.lv

FW: Reģipsis 

1200cm*3000c

m standarta

[Knauf] 12.02.2009 11:52 AM [Knauf] Kruza
"Sveiks, [Knauf],

Pielikumā līguma pielikums par apmaksas dienām un bonusa līgums."

[Knauf] 12.02.2009 13:48 [..]@kruza.lv FW: Kruza

Kruza 

2009.doc; 

KRUZA 

apmaksas 

dienas 

2009.doc

"Sveiks, [Krūza]!

Pielikumā līgums un vienošanās. Apskaties, vai viss ir pareizi."
Papildus vienošanās Nr.02/09 (Par bonusa piedāvājumu)

[Knauf] 13.02.2009 14:54 [..]@kruza.lv [Knauf]
FW: Kruza 

2009

"Sveiks, [Krūza]! Pielikumā bonusu līgums papildināts ar mārketinga atbalstu. Par janvāri būs: 3% atlaide kredītfaktūrā par ģipškartonu; 20% 

atlaide kredītfaktūrā par profiliem. "

[Knauf]

[..]@buvs

erviss.lv
16.03.2009 3:01 AM [Kesko]

par norgips 

cenam

"Man negribetos ticet ka viņš tirgo zem pasizmaksas

http://www.mateos.lv/"

[..]@rauta

kesko.lv
16.03.2009 2:49 PM

[..]@norgips.l

v

FW: par 

norgips cenaam

[..]@norgi

ps.lv
16.03.2009 2:59 PM [Kesko]

Re: par norgips 

cenaam

"Nesapratu tavu jautajumu.

ES VINIEM NETIRGOJU"

[..]@rauta

kesko.lv
16.03.2009 16:55

[..]@norgips.l

v

FW: par 

norgips cenaam

"Čau;

Es arī netirgoju,Rīgas Būvserviss uztraucas no kurienes tādas cenas"

24

[..]@norgi

ps.lv

24.03.2009 11:31 [..]@kurshi.lv [TNK]

cenas uz 

Norgips 

plaksnem no 

01.04.09.

CENU 

IZMAInAS  

no 

01.04.09..doc

"(..) Nosūtu jums informāciju par cenām uz Norgips produkciju (..)" Bāzes cenas Norgips ĢK plāksnēm

25
[..]@rauta

kesko.lv
24.03.2009 16:00 [Norgips] Depo cenas

"Vakar Depo bija šādas Knauf cenas:                                                bez kartes     ar karti

2.6 GKB Norgips 3.49 3.41

3,0 GKB Norgips 4.05 3.94

3,0 GKBI Norgips 5.93 5.75

3,0 GKF Norgips 6.24 5.93

GKB 0,904 Ls/m2

GKBI 1.32 Ls/m2

GKF 1.36 Ls/m2"

[Knauf] 25.03.2009 13:17 [..]@kurshi.lv Cenas

Lettland_Profi

li_un_GKB_n

o_01 04 

09.xls

"Sveiki!

 Kā šodien runājām, nosūtu cenas.

 

[Knauf]"

A cenas profiliem un ģipškartona plāksnēm (cenas izmaiņas %, 01.04.09.) LVL

[..]@kurshi.lv

19

20

21a

2009.gads

22

23

26
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Nr. No: Datums: Plkst. Kam: 
Kopijas 

saņēmēji: 
Tēma: Pielikums Īss e-pasta saturs Īss pielikuma saturs 

2005.gads[..]@knauf

.lv
26.03.2009 2:42 PM [Knauf]

Cenu maiņa 

Knauf 

materiāliem

"(..) Pielikumā nosūtu informāciju par cenu izmaiņām Knauf materiāliem no š.g. 1.aprīļa.(..) "

[Depo] 26.03.2009 3:04 PM [Depo] [Depo]

FW: Cenu 

maiņa Knauf 

materiāliem 

"Labdien! Domāju ka tas bija adresets Jums!!"

[Depo]

[Depo]

[Depo] 26.03.2009 15:04 [Depo]

FW: Cenu 

maiņa Knauf 

materiāliem 

Lettland_Profi

li_un_GKB_n

o_01 04 

09.xls; Cenu 

maina 

1.04.2009.doc

;

A cenas profiliem un ģipškartona plāksnēm (cenas izmaiņas %)

[Depo]

[..]@gmail

.com
12.05.2009 15:33

[..]@norgips.l

v

FW: Norgips. 

Maijs 2009

Norgips Maijs 

2009.pdf
"Re kur tavs ģipsis zem 91sant. Ar PVN !!!!!!!!! (..)" Norgips piedāvājums

[..]@mate

os.lv
12.05.2009 13:06 Info

Norgips. Maijs 

2009

29
[..]@norgi

ps.lv
12.05.2009 16:08 [TNK]

[..]@kurs

hi.lv

FW: Norgips. 

Maijs 2009

Norgips Maijs 

2009.pdf

"Sveiki Kungi.

Ja tas ir ģipškartons ,kas ņemts no manis, tad pārdošanas cenai jabūt 0.8 bez PVN21% Nebūs šīm kungam nekādu atlaižu iznbemot par 

priekšapmaksu, jo spriežot pēc visa viņam viņas nav vajadzīgas.

Viņš jau konkurē arā jūs 

Tāds ir mans galīgais lēmums. (..)"

30
[..]@norgi

ps.lv
25.05.2009 16:45 [Kesko] [Kesko]

Bazes cenu 

izmainas no 

22.06.09.

Cenu 

izmainas no 

22.06.09..doc

"Daru jums zināmu, ka no 22.06.09. SIA NORGIPS maina bāzes cenas uz dažiem saviem produktiem (skatīt pielikumā)" Norgips bāzes cenas

[..]@kursh

i.lv
27.05.2009 8:17 AM

[..]@norgips.l

v

Re: Fw: Bazes 

cenu izmainas 

no 22.06.09

"Labrīt Kāpēc no 22.06.2009. cenas paaugstinās?Tu vienīgais cel cenas! (..)"

[..]@norgi

ps.lv
27.05.2009 10:21 [Knauf]

FW: Fw: Bazes 

cenu izmainas 

no 22.06.09

"KAS TĀ PAR LIETU??????????????? KO TAS NOZĪMĒ??????? (..)"

32
[..]@norgi

ps.lv
27.05.2009 11:19 [TNK]

Re: Fw: Bazes 

cenu izmainas 

no 22.06.09.

"Labdien,

"(..)

Ja nopietni ir pienācis laiks ,kad jāsāk pelnīt nauda (arī jums)

Kas attiecas uz pārējiem ,tad mans personiskais viedoklis ir ,ka pelnīt gribēs visi un kādam tas ir jāsāk. (..)"

[Kesko] 27.05.2009 10:47 AM [Kesko] Norģips

"Čau [Kesko] ,

1)    Reģipsis GKB     -    5000 m2

2)    Reģipsis GKBI    -   700 m2

3)    Reģipsis GKF      -  500 m2

Pavadzīmē uz vienu kravu no Kuršiem standartam 0.88 LVL ar PVN   par m2 

(..)"

[Kesko] 28.05.2009 10:48 AM
[..]@norgips.l

v 
FW: Norģips

"Sveiks, 

Kurši bliež GKB reģipsi par 0.73Ls/m2. Ar projektu atlaidi vienalga sanāk ka lien bonusos.

Ja tā turpināsies, sāksim mēs arī līst bonusos un beigās sanāks ka visi būs zaudētāji. (..)"

[..]@norgi

ps.lv
28.05.2009 11:55 [Kesko] Re: Norģips

"Sveiks,

 

Kam viņi ir pārdevuši ?

Kad?

Tas ir Norgips?

Ir iespēja dabūt PPZ kopiju vai to redzēt? (..)"

27

28

31

33
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Nr. No: Datums: Plkst. Kam: 
Kopijas 

saņēmēji: 
Tēma: Pielikums Īss e-pasta saturs Īss pielikuma saturs 

2005.gads

34 [Depo] 10.06.2009 16:02 [..]@knauf.lv [Knauf]

K-rauta aicina 

sagatavoties 

Līgo svētkiem

image005.gif; 

K-

Rauta_akcijas

_avize_junijs.

pdf

"Sveiks  [Knauf] ,

Pārsūtu K-Rauta akcijas avīze (.pdf)

14.lpp, blakus ir profili:

GKB – 0.99 Ls/m2

GKBI – 1.359 Ls/m2

Gaidu komentārus. (..)"

Akcijas cena Norgips ĢK

35
[..]@norgi

ps.lv
15.06.2009 11:12 [TNK]

Fw: Norgips. 

Maijs 2009

Norgips Maijs 

2009.pdf
Norgips  ĢK piedāvājums

[..]@kursh

i.lv
16.06.2009 8:52 AM

[..]@norgips.l

v

Re: 

FW:Norgips. 

Maijs 2009

"Sveiks

(..) Par kādām cenām tirgo Preču loģistika un Birkoff, 

Atbildi par šo jautājumu pozītīvu gribu saņemt šodien.

Varam satikties Brīvības 301 18.05.2009.  9  00 ."

[..]@norgi

ps.lv
16.06.2009 11:49 AM [..]@kurshi.lv

Re: 

FW:Norgips. 

Maijs 2009

"(..) Šonedēļ muns ir jāatisina daudzi svarīgi jautājumi tādēļ gaidīšu tavu zvanu . (..) Neviens ne jūs ne birkof ne kruata utt.nēesat zelta ganaliņi, 

bet par 0,905 ar PVN nu tiešām neviens izņemot MATEOS nav aizdomājies pārodot."

[Kesko] 19.06.2009 9:01 AM
[..]@norgips.l

v
Reģipša cenas

" Sveiks,

Vadoties pēc mūsu līguma mums vajag labāku (konkurētspējīgu) cenu , jo:

1)  Krūza tirgo uz citiem veikaliem pa 0.76 GKB

2) Depo GKB 0.798 privātpersonām.

 Mūsu iepirkuma cena ir 0,8 Kā mums konkurēt.????? (..)"

[..]@norgi

ps.lv
19.06.2009 11:23 [Knauf] [Knauf]

Fw: Reģipša 

cenas

"Sveicinati kungi,

 Sākās viss sekojoši DEPO cena jūnija sākumā bija 0,826 

RAUTA uzliek akcijas cenu 0,82 ( Norgips šajās akcijās nekādi nav iesaistīts un nepiedalās)

Depo sāk raudāt un saņem 5% atlaidi 

Tagat cena depo privatpersonām  ir (skatīt zemāk)

KO IETEIKSIT MAN KLIENTAM ATBILDĒT?

Lūdzu ņemt  vērā ,ka es šeit nerunāju par projektu cenām kas pēc jūsu vārdiem ir jūsu prioritate vai cenam uz citām tirdzniecības vietām, bet 

cenām mazumtirdzniecības tīklā es uzsveru mazumtirdzniecības tīklā.

Un vēl kas , ja merķis ar 5% bija apstādināt uz laiku Norgips pārdošanu Kuršos ,tad tas ir sasniegts ,jo sinī nedēļā esmu viņiem pārdevis 2 

mašīnas un tās pašas pirmdien.Sakarā ar cenu kapumu viņi nav izdarījuši un neizdarīs (pēc [TNK] vārdiem: Kamēr mums ir atlaide mums 

Norgips nav vajadzīgs) nevienu pasūtījumu ,kā tam normali būtu jābūt pirms cenu kāpuma, un es tur nekā slikta neredzu. Tā tam ir jābūt lai 

saglabātu procentuālo paritāti. Šinī gadijumā šī atlaide stradā un samazina Norgips apjomu un labi vien ir. Taču gadījumā ar Depo tas nav 

pareizi, jo tur Norgips produkcijas nav . Viņi izmanot šo atlaidi samazina mazumcenu veikalā ,tādējādi čakarē tirgu un mēģina atņemt kautko 

Rautai , kas dabistiski izsauc pretreakciju no Rautas . Rauta vēršas un pamatoti pie manis ,jo lai nu ko ,bet līgumu viņi lasīt māk un aplis 

noslēdzas.(..)

[Knauf] 25.06.2009 10:00 [Krūza] [Krūza]

gipskartona 

cenas no 

20.06.2009.gip

skartona cenu 

izvilkums no 

kopejas cenu 

lapas.

GKB cenas no 

20.06.2009. 

izvilkums.xls; 

"Labdien. Pielikumā izvilkums ģipškartona cenām uz pozīcijām, kurām tiek mainītas cenas. (..)" Cenu izmaiņas %

[Krūza]

[Knauf]

39
[..]@rauta

kesko.lv
02.07.2009 10:16

[..]@norgips.l

v

Reģipša cenas 

Depo

"Vakar bija

GKB -0.808

GKBI -1.118

Šodien

GKB -0.847

GKBI -1.159

Lai uzliktu identisku cenu mums ir jātirgo ar -2% , ietverot jau 2% skonto."

[Kesko] 22.07.2009 1:22 PM [Norgips] Cenas Depo

"Depo 

GKBI - 0.838 

GKBI-1.148 

Mums 

GKB-0.849 

GKBI-1.164 

Depo pagājušo nedēļ viņi vēl samaiznāja cenas. Gribu zināt cik ilgi turēs."

[..]@norgi

ps.lv
22.07.2009 1:34 PM [Knauf] [Knauf]

Fw: Cenas 

Depo
" Sveiki kungi , Ko teiksit????"

[Knauf] 24.07.2009 10:31 [Knauf]
Fw: Cenas 

Depo

[..]@depo.

lv
27.07.2009 7:16 PM [Knauf] [Depo]

ģipškartona 

cena
"(..)kā tikko runājām pa telefonu, lūdzu rast iespēju pārskatīt mūsu gala cenu reģipsim (..) Mūsu vēlamā gala cena ir 0.73Ls (..)"

40

41

36

37

38
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Nr. No: Datums: Plkst. Kam: 
Kopijas 

saņēmēji: 
Tēma: Pielikums Īss e-pasta saturs Īss pielikuma saturs 

2005.gads
[Knauf] 28.07.2009 5:10 PM [Depo]

[..]@depo

.lv

RE: 

ģipškartona 

cena

"Diemžēl konkrētu atbildi varēšu Tev sniegt pēc augstāka līmeņa sarunām nedēļas beigās par ģipškartona cenām Baltijas tirgū (..)"

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf] 03.08.2009 13:20 [Depo] [Depo]

FW: 

ģipškartona 

cena

"Sveiks, [Depo]! Kā jau iepriekš rakstīju pagājušās nedēļas beigās notika sarunas par ģipškartona cenām Baltijas tirgū. Manuprāt, prognozes, 

kas bija plānotas ar cenu pacelšanu no 20.06.2009. tieši Latvijā nerealizējas. Par to arī informēju vadību. Tika nolemts nogaidīt līdz augusta 

vidum neko nemainot un tad, izvērtējot situāciju, pieņemt lēmumu par cenu maiņu. Tā kā SIA DEPO DIY ir ģipškartona uzkrājums, kas iegādāts 

par krietni izdevīgākām cenām, tad manuprāt, jautājuma novilcināšana uz 2 nedēļām SIA DEPO DIY nav tik izšķiroša.  Visticamāk, ka situācija 

Latvijas tirgū pa šo laiku būtiski nemainīsies un augusta otrajā pusē SIA Knauf samazinās ģipškartona cenu."

[Depo]

[Knauf] 28.09.2009 11:17 [..]@kruza.lv [Knauf]

Knauf 

produktu akcija 

un UD profila 

cena

"Sveiki!

Mūsu tikšanās reizē runājām par Knauf produktu akciju oktobrī. 

Šai akcijai piedāvājam sekojošus produktus: Rotband, Betokontakt, Uniflott.

Akcijas produktiem norādu arī ieteicamās plaukta cenas kā zemākās cenas.  

Akcijas produktiem atlaide tiek rakstīta pavadzīmē.

Produkts                           Atlaide                          Ieteicamā plaukta cena

Rotband        30 kg              5%                                5,60 LVL/maiss

Betokontakt   20kg               5%                                25,00 LVL/spainis

Betokontakt   5kg                 3%                                8,14 LVL/spainis

Uniflott          25kg              3%                                18,47 LVL/maiss

Uniflott          5kg                3%                                4,55 LVL/maiss

(..)

Vai cena ar šo atlaidi ir interesanta un vai tas varētu palielināt pārdošanas daudzumus?(..)"

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf] 28.09.2009 18:05

[..]@kruza.lv

[Knauf]

FW: Knauf 

produktu akcija 

un UD profila 

cena

"Sveiki!

Papildināju akcijas produktu sarakstu: 

Produkts                                   Atlaide              Ieteicamā plaukta cena (..)"

(..) Rotband 10 kg                     5%                        3,11 LVL/maiss

Rotband      5 kg                       5%                        1,96 LVL/maiss(..)"

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf] 06.10.2009 16:22 [Depo] [Knauf]
Pazinojums 

DEPO.doc

Pazinojums 

DEPO.doc

" Sveiks, [Depo]! 

Pielikumā nosūtu piedāvājumu par Knauf sauso maisījumu pilnu kravu piegādēm. 

Neskaidrību gadījumā, lūdzu, zvani.

[Knauf]"

"Rekomendējam Knauf produktiem nesamazināt pārdošanas cenas, kā arī nenoteikt tās zem standarta iepirkuma 

cenas"

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf]

[..]@knauf

.lv
06.10.2009 4:22 PM [Depo] [Knauf]

Pazinojums 

DEPO.doc

"Sveiks, [Depo]!

Pielikumā nosūtu piedāvājumu par Knauf sauso maisījumu pilnu kravu piegādēm.

Neskaidrību gadījumā, lūdzu, zvani.(..)"

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf]

[Depo] 06.10.2009 5:55 PM [Depo]

FW: 

Pazinojums 

DEPO.doc

"Lūdzu nokomentē."

[Depo] 06.10.2009 17:57 [Depo]

FW: 

Pazinojums 

DEPO.doc

Pazinojums 

DEPO.doc

"Rekomendējam Knauf produktiem nesamazināt pārdošanas cenas, kā arī nenoteikt tās zem standarta iepirkuma 

cenas."

[Knauf] 30.11.2009 10:41 [..]@kruza.lv [Knauf]
Mini GKB 

piedavajums

Kruza Knauf 

Mini 

GKB.XLS; 

"Labdien!  Sakarā ar jūsu interesi un arī labajiem šī gada rezultātiem Knauf MINI GKB tirgošanā, piedāvājam šim produktam 9% atlaidi, kas 

kompensētu šī produkta cenu pieaugumu no 1.11.2009. (..)"
Mini ĢK statistika 2009.janvāris

[..]@kruza.lv [Knauf]

[..]@kruza.lv

47 [Knauf] 08.12.2009 10:55 [Knauf] [Knauf]
DEPO DIYi 

protokols.doc

DEPO DIYi 

protokols.doc

"Sveiki [Knauf]!

 

Pielikumā protokols par tikšanos ar SIA "DEPO DIY". 

Lūdzu, apskaties punkta Nr. 4 otro apakšpunktu par priekšlikumu atvērt kontu Swedbankā. 

Kādas ir Tavas domas? (..)"

"Dalībnieki: Knauf SIA:[Knauf], [Knauf]. Depo DIY SIA: [Depo], [Depo]. • Knauf produkcijas apgrozījums 

DEPO DIY veikalos salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu sastāda 88%. Tas nozīmē, ka kopējā DEPO DIY 

apgrozījumā Knauf produktu īpatsvars ir palielinājies. Savukārt peļņa uz Knauf produkciju ir samazinājusies 

salīdzinājumā ar citiem piegādātājiem, kas ir samazinājuši DEPO DIY iepirkuma cenas. Izvērtējot konkurentu 

piedāvājumus, DEPO DIY ir aprēķinājuši, ka cenu starpība gada laikā sastāda 90 000 LVL

41
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Nr. No: Datums: Plkst. Kam: 
Kopijas 

saņēmēji: 
Tēma: Pielikums Īss e-pasta saturs Īss pielikuma saturs 

2005.gads

[Knauf] 09.12.2009 13:14 [Depo] [Knauf] Bonuss 2009

"Sveiks, [Depo]! Attiecībā uz SIA "DEPO DIY" priekšlikumu par bonusa palielināšanau 2009.gadā, lai varētu turpināt veiksmīgu sadarbību un 

sortimenta paplašināšanu 2010.gadā, piedāvājam sekojošo:·   

* SIA "Knauf" piešķir SIA "DEPO DIY" papildus bonusu 40 000 LVL apmērā; 

* SIA "DEPO DIY" līdz gada beigām veic apmaksu saskaņā ar vienošanos (..); 

* Plaukta cenas SIA "DEPO DIY" veikalos Knauf produktiem nav zemākas par standarta iepirkumu cenām (izņemot speciālas 

vienošanās).Gaidīšu atbildi!"

[Depo] 09.12.2009 19:55 [Knauf]
Re: Bonuss 

2009

"Labdien, [Knauf],

tikko izlasīju. Paldies par vēstuli un piedāvājumu. Cik sapratu, tas ir tas par ko mēs esam runājuši tikšanās laikā. Rītdien es piezvanīšu tev, lai 

visu izrunātu, lai pārliecinātos, ka es visu pareizi esmu sapratis. (..)"

[Depo] 09.12.2009 11:33 PM [Depo]
FW: Bonuss 

2009

"Sveiks!

Viss ir jauki, tikai man nepatika pēdējais punkts, jo šobrīd dažām precēm cenas ir zemākas. To vajadzētu pārrunāt.

[Depo]"

[Depo] 10.12.2009 13:26 [Depo]
Re: Bonuss 

2009
"Kad tu būsi birojā?(..)"

[Knauf] 28.12.2009 15:03 [Depo]
FW: Bonuss 

2009

"Sveiks, [Depo]! Tā kā telefoniski esam vienojušies par piedāvājumu (skat.zemāk), tad, lai varētu SIA "DEPO DIY" piešķirt papildus bonusu par 

2009.gadu 40 000 LVL apmērā, nogādāsim jums pielikumu par šo, kur pamatojums bonusa saņemšanai būs minēts apgrozījums virs 2 000 000 

LVL (kas uz doto brīdi jau ir lielāks)."

[Knauf] 09.12.2009. 1:14PM [Depo] [Knauf] Bonuss 2009

"Attiecībā uz SIA "DEPO DIY"priekšlikumu par bonusa palielināšanu 2009.gadā, lai varētu turpināt veiksmīgu sadarbību un sortimenta 

paplašināšanu 2010.gadā, piedāvājam sekojošo: (..) ▪ SIA "Knauf" piešķir SIA "Depo DIY" papildus bonusu 40 000 LVL apmērā;* SIA "DEPO 

DIY" līdz gada beigām veic apmaksu saskaņā ar vienošanos (30 dienās); 

* Pavasarī organizējam kāda Knauf produkta akciju SIA "DEPO DIY" veikalos; (..) ▪ Plaukta cenas v eikalos Knauf produktiem nav zemākas par 

standarta iepirkuma cenām (izņemot speciālas vienošanās). (..)"

[..]@kursh

i.lv
05.03.2010 11:36 [Knauf] [TNK] (no subject)

Knauf 

depo.xls

"Labdien kungi, nosūtu jums cenu salīdzinājumu, no tā ir redzams, ka divi produkti ir zem pašizmaksas. Mēs vēlētos, lai pateicoties jūsu 

aktivitātēm, cenas tiktu sakārtotas nedēļas laikā. Liepājā cenas ir sakārtotas. Gaidam komentārus, paldies.  (..)"
"(..)knauf, knauf ar PVN, kurši, depo(..)"

[Knauf]

[Knauf] 05.03.2010 13:38 [Depo] [Depo] Plaukta cenas
Plaukta 

cenas.xls

"Sveiks, [Depo]! Pielikumā nosūtu Knauf materiālu plaukta cenu salīdzinājumu. No mūsu puses būtu lūgums izmainīt šo pozīciju cenas, jo, 

manuprāt, šāda cena nav īsti pamatota, vēl jo vairāk, ja tā ir zem iepirkuma. Ceram uz jūsu sapratni!(..)"
(..) Iepirkums, Iepirkums ar PVN, TN kurši, Depo DIY, Rautakesko(..)"

[Knauf]

54 [Knauf] 05.03.2010 14:47 [Knauf]
Plaukta 

cenas.xls

Plaukta 

cenas.xls
"mazliet pakoriģēju"

(..) Sakarā ar esošo tirgus situāciju būvniecības un būvmateriālu tirdzniecības jomā, nosūtam Jums 

aktualizētās rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas sekojošiem materiāliem: (..)  Visas cenas uzrādītas 

LVL par maisu ar PVN.  Rekomendējamās cenas stājas spēkā no 22.03.2010.  SIA KNAUF patur tiesības 

aizsargāt sadarbības partneru intereses saasinātas konkurences apstākļos. Lūdzam informēt Jūsu sadarbības 

partnerus par rekomendējamo mazumtirdzniecības cenu ievērošanu veikalos"

55
[..]@norgi

ps.lv
17.03.2010 10:56 [TNK] [Norgips]

atlaizu 

izmainas 

nom01.04.10

"Sveiks [TNK],

Kā runājām nosūtu tev informāciju par atlaižu procentu izmaiņām PPZ no 01.04.10. 

Uz GKB atlaide PPZ būs -3,5% Līdzšinējo 7% vietā , bet uz GKBI 1,5% Līdzšinējo 5% vietā. Ja ir kādi jautājumi vai ierosinājumi zvani. "

[..]@norgi

ps.lv
17.03.2010 11:09 AM [LBTS]

Fw: atlaizu 

izmainas 

nom01.04.10.

"Kā runājām nosūtu tev informāciju par atlaižu procentu izmaiņām PPZ no 01.04.10.  (..)"

[LBTS] 17.03.2010 11:19
[..]@norgips.l

v

Re: atlaizu 

izmainas 

nom01.04.10.

"Es tikai nesaprotu , kāds pamatojums tadag ir pacelt cenas ja DEPO mazumā jau tirgo ar PVN pa 0,94 Ls

Es ar visu bonusu iepirkšu dārgāk nekā Depo tirgo mazumā???

Vai ir kāds pamatojums ka DEPO sāks pārdot dārgāk?"

57
[..]@norgi

ps.lv
25.03.2010 14:29 [Norgips]

Fw: atlaizu 

izmainas 

nom01.04.10.

"[Norgips], 

Lbts vecā cena pavadzīmē saglabājas līdz 15 04.10.

Pēc tam jaunā cena. (..)"

58 [Knauf] 15.04.2010 19:02 [Knauf]

Knauf1Depo_v

estule_02 

(2).doc

Knauf1Depo_

vestule_02(2).

doc

"Čau! 

Nu kaut kā tā. 

Tas , ko pamainīju, iekrāsots sarkans."

"Godātais [Depo] kungs,

KNAUF" SIA (turpmāk – KNAUF) uzmanību ir piesaistījis apstāklis, ka jau vairākus mēnešus DEPO 

tirdzniecības vietās KNAUF piegādātās preces tiek tirgotas par cenu, kas ir mazāka par to iepirkuma cenu. 

KNAUF apzinās SIA "DEPO DIY" tiesības pēc saviem ieskatiem veidot savu cenu politiku, tomēr, pastāvot 

minētajiem apstākļiem, KNAUF pauž savas bažas par Jūsu sabiedrības spēju pienācīgi pildīt līgumā ar 

KNAUF noteiktās saistības, kā arī Jūsu sabiedrības vispārējo kredītspēju un maksātspēju, līdz ar ko esam 

spiesti Jūs brīdināt, ka, ja 3 dienu laikā no šīs vēstules saņemšanas situācija nemainīsies, var tikt izskatīts 

jautājums par sadarbības noteikumu maiņu."

59 [Knauf] 15.04.2010 19:47 [Knauf]

FW: 

Knauf1Depo_v

estule_02(2).do

c

Knauf1Depo_

vestule_02(2).

doc

"Teksts varētu izskatīties aptuveni šādi. 

Šo vēstuli mēs rīt nogādājam DEPO 

Ja vēstulē noteiktajā laikā no viņu puses nav nekādas pozitīvas reakcijas, uzrakstam, ka līgumā noteiktajā kārtībā (14 dienas pēc brīdināšanas) 

SIA DEPO tiek izmainītas pārdošanas cenas sekojošiem produktiem: līmjavas, apmetumi utt., tas ir visiem desmit mūsu TOP produktiem.  (..)"

"Godātais [Depo] kungs,

KNAUF" SIA (turpmāk – KNAUF) uzmanību ir piesaistījis apstāklis, ka jau vairākus mēnešus DEPO 

tirdzniecības vietās KNAUF piegādātās preces tiek tirgotas par cenu, kas ir mazāka par to iepirkuma cenu. 

KNAUF apzinās SIA "DEPO DIY" tiesības pēc saviem ieskatiem veidot savu cenu politiku, tomēr, pastāvot 

minētajiem apstākļiem, KNAUF pauž savas bažas par Jūsu sabiedrības spēju pienācīgi pildīt līgumā ar 

KNAUF noteiktās saistības, kā arī Jūsu sabiedrības vispārējo kredītspēju un maksātspēju, līdz ar ko esam 

spiesti Jūs brīdināt, ka, ja 3 dienu laikā no šīs vēstules saņemšanas situācija nemainīsies, var tikt izskatīts 

jautājums par sadarbības noteikumu maiņu."

[Knauf] 15.04.2010 7:44 PM [Knauf]

FW: 

Knauf1Depo_v

estule_02(2).do

c

"Teksts varētu izskatīties aptuveni šādi.  

Šo vēstuli mēs rīt nogādājam DEPO  

Ja vēstulē noteiktajā laikā no viņu puses nav nekādas pozitīvas reakcijas, uzrakstam, ka līgumā noteiktajā kārtībā (14 dienas pēc brīdināšanas) 

SIA DEPO tiek izmainītas pārdošanas cenas sekojošiem produktiem: līmjavas, apmetumi utt., tas ir visiem desmit mūsu TOP produktiem.  (..)"
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Nr. No: Datums: Plkst. Kam: 
Kopijas 

saņēmēji: 
Tēma: Pielikums Īss e-pasta saturs Īss pielikuma saturs 

2005.gads

[Knauf] 16.04.2010 11:54 AM [Knauf]

RE: 

Knauf1Depo_v

estule_02(2).do

c

"ok"

[Knauf] 16.04.2010 11:58 [Knauf]

FW: 

Knauf1Depo_v

estule_02 

(2).doc

61 [Knauf] 20.04.2010 16:53 [..]@kurshi.lv Cenas.xls Cenas.xls Pielikumā A cena, cena, uzcenojums

[Knauf] 27.04.2010 10:53 AM
undisclosed-

recipients 

Knauf cenu 

maina no 

12.05.2010.

[Depo] 27.04.2010 12:58 PM [Depo] [Depo]

FW: Knauf 

cenu maina no 

12.05.2010.

"Labdien,

SIA Knauf paziņo, ka no 2010.gada 12. maija tiek mainītas pārdošanas cenas uz/par 

Flīžu līmes:

(..) +5%

Špakteles:

(..) +5%

Apmetumi:

(..) +5%

(..) +2%

Līmjavas:

(..) +5%

(..)"

[Depo] 27.04.2010 6:24 PM [Depo]

FW: Knauf 

cenu maina no 

12.05.2010.

"Ar rekomendējamām pārdošanas cenam."

[Depo] 28.04.2010 11:13 [Depo]

FW: Knauf 

cenu maina no 

12.05.2010.

Pazinojums 

sadarbibas 

partneriem.do

c; _cenu 

maina_no_12 

05 10.xls

"(..)"
Knauf pārdošanas cenas. A-cena, Uzcenojums pirms paaugstinājuma, Depo pārdošanas cena (dzeltenā 

cena), uzcenojums pēc paaugstinājuma, Knauf rekomendējamā cena (..) .

63 [Depo] 05.05.2010 11:10 [Depo] [Depo]
Knauf 

protokols

"29.04.10. [Knauf, [Knauf]; Depo: [Depo]. Par rekomendējamām cenām:      

  no 06.05. tiek rekomendētas cenas: Standarta 1.03, Impregnētais 1.43. Mēs pārbaudam un no nākamās dienas mainām.     

  [Depo]: neticu, ka noturēsies šīs cenas, jo visi sāks dod atlaides (darījuma cena būs mazāka).     

 Plāno celt rekomendējamās cenas sausājiem.     

 Maija vidū abām pusēm jāsagatavojās aktualizēt gada nosācījumus, tad arī jāizrunā par papildus bonusiem par reģipsu par pieturēšanos pie 

rekomendējamām cenām.     

 Aprīlī Depo iepirkumu pieaugums uz reģipsi ir būtiski lielāks, nekā Kuršiem un Rautai.  (..)"

[..]@depo.

lv
12.05.2010 9:43 AM [Knauf] [Depo] cenas internetā "(..) kā runājām, nosūtu dažas internet lapas ar reģipša cenām. Sk. bildes pielikumā (..) "

[Depo]

[Depo]

[Knauf] 12.05.2010 09:51 [Knauf] FW: cenas 

internetā bmv.lv.JPG; 

buvejam.lv.JP

G; 

buvserviss.lv.

JPG; 

laikscelt.lv.JP

G; 

stroibat.lv.JP

G; 

agande.net.JP

G; 

akolat.lv.JPG; 

baushop.lv.JP

G

[Knauf]

[Knauf]

[..]@depo.

lv
12.05.2010 9:43 AM [Knauf] [Depo] cenas internetā "(..) kā runājām, nosūtu dažas internet lapas ar reģipša cenām. Sk. bildes pielikumā (..) "

[Depo]
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Nr. No: Datums: Plkst. Kam: 
Kopijas 

saņēmēji: 
Tēma: Pielikums Īss e-pasta saturs Īss pielikuma saturs 

2005.gads [Depo]

[Knauf] 12.05.2010 10:08 [Depo]
RE: cenas 

internetā
" (..) Paldies par informāciju! Tūlīt ķersimies klāt, lai varam dot jums ziņu par situāciju. (..)"

[Knauf] 12.05.2010 12:58 PM [Knauf]

GKB_cenas_in

terneta_veikalo

s.xls

"Interneta cenu apkopojums ģipšakrtonam."

[Knauf] 12.05.2010 16:21 [Depo]

FW: 

GKB_cenas_in

terneta_veikalo

s.xls

"Sveiks, [Depo]!

Pielikumā ģipškartona cenu apkopojums interneta veikalos.

Knauf ģipškartons ar cenu 1,00 LVL/m2 uzrādīts firmā Baushop. Reāli Knauf ģipškartonu piegādā pēc pieprasījuma, 

šādai vajadzībai to iegādājoties SIA "SEPO DIY" veikalos (acīmredzot, kad cena bija 0,94 LVL/m2, nopelnot 0,06 LVL/m2). 

Norgips ģipškartona piegādes caur Rautakesko ir bijušas tikai uz interneta veikalu Būvserviss (no 1.04. 2010. līdz šim brīdim apjoms 2 mašīnas). 

Papildus informācija vēl sekos."

68
[..]@knauf

.lv
28.05.2010 12:54 [..]@kruza.lv

Cenas 27 

mai.xls

Cenas 27 

mai.xls
"(..)" Cenas par noteiktiem produktiem Krūza konkurentu veikalos- Optimera, Krūza, Kurši, Rauta, Depo

[Kesko] 01.06.2010 2:32 PM [Norgips]
Akcija GKB 

2,0 un 2,4m

" Sveiks,

varam uztaisīt akciju 2,0 un 2,4 GKB reģipssim?

Ieprikuma cena varētu būt 0,78LS/m2 bez PVN, mazumtirdzneicības cena tad varētu būt 0,94Ls/m2 ar PVN.

Depo Lafargam ir 0,92Ls/m2. "

[..]@norgi

ps.lv
01.06.2010 7:06 PM [Kesko]

Re: Akcija 

GKB 2,0 un 

2,4m

"(..) piegādēm uz GKB 2,0 UN GKB2,4  tikai uz jūsu (k-rautas) veikaliem (partneri neskaitās) varu piedāvāt 0,78 +PVN (..)"

[Kesko] 02.06.2010 1:09 PM
[..]@norgips.l

v

RE: Akcija 

GKB 2,0 un 

2,4m

"ok"

[..]@norgi

ps.lv
03.06.2010 09:54

[..]@norgips.l

v

Fw: Akcija 

GKB 2,0 un 

2,4m

70 [Knauf] 03.06.2010 14:53 [..]@kruza.lv
No Subject-

24.EML

cenaas 

3.jun.xls
"(..)" Cenas par noteiktiem produktiem Krūza , Optimera, Kurši, Kesko un Depo veikalos

[..]@depo.

lv
08.07.2010 13:43 [Knauf] [Knauf] Bonusu sistēma

"Čau, [Knauf],Nosūtu savu priekšlikumu bonusu sistēmai šim gadam. Piezvanīšu, nokomentēšu 1.c)Speciālais bonuss: 1,5% par ģipškartona 

cenām  1.5% par cenām(..)"

[Depo]

72
[..]@kursh

i.lv
19.07.2010 15:34 [Knauf]

[Fwd: 

konkurenti 

Knauf.xls]

konkurenti 

Knauf.xls
"(..)" Konkurentu cenu salīdzinājums ar ieteicamo cenu - Krūza, K-Rauta, Depo, Kurši, Ieteicamā cena

[..]@inbox

.lv
19.07.2010 12:57 [..]@kurshi.lv

[..]@inbo

x.lv

Cenu 

salīdzinājums
"(..) Domāju, ka cenu attiecība ir OK. Liepājas veikalam cenas papildus mainīt nebūtu vajadzības."

[..]@kursh

i.lv
19.07.2010 15:35 [Knauf]

[Fwd: Cenu 

Salīdzinājums]

[..]@knauf

.lv
26.07.2010 9:51 AM [Depo] [Knauf]

Depo 2010 

labots.doc
"(..) Pielikumā koriģēts piedāvājums 2010.gada sadarbībai (..)" Cenu piedāvājums

[Depo]

[..]@depo.

lv
29.07.2010 12:03 PM [Knauf] [Depo]

FW: Depo 

2010 

labots.doc

"(..) Pielikumā, koriģēts no mūsu puses, piedāvājums 2010.gada sadarbībai (fails .doc formātā (..)

Papildus gaidām no Jūsu puses: (..)

2) Piedāvājumu ar akcijas preču sarakstu un grafika projektu (iepirkuma cenas samazinājums konkrētiem produktiem uz noteiktu laiku, ar 

nosacījumu akcijas laikā, jā tas atļauj tirgus situācija, speciāli nesamazināt pārdošanas cenas)

Gaidīsim atbildi.(..)"

[Knauf]

[Knauf] 29.07.2010 17:36 [Depo] [Depo]
RE: Depo 2010 

labots.doc

"(..) Sadarbības priekšlikums: kopumā ir Ok, vienīgi man "sāp sirds" par vienu skaitli - 850 000 m2. (..)

Akcijas: 

piedāvāju sekojošu akcijas norisi - uz mēnesi mēs jums dodam, piemēram, Rotband 30kg akcijas atlaidi (ar nosacījumu, ka jūsu pārdošanas cena 

netiek mainīta) 

un jūs paņemiet savos veikalos Rotband 16kg un izvietojiet īpaši labās vietās, nākošajā mēnesī varam līdzīgi darīt, piem., ar Flexkleber 25kg un 

Flexkleber 12kg.

Gaidīšu komentārus par akcijas priekšlikumu! (..)"

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf] 04.08.2010 11:58 [Depo] [Depo]
RE: Depo 2010 

labots.doc

"(..)Tātad pēc mūsu šodienas tikšanās, par akcijām vienojamies sekojoši:

Augusts

Rotband 16kg, minimumus 1palete uz katru Depo veikalu (izliktas redzamā vietā pie Rotband plauktiem)

Atlaide 5% kredītfaktūras veidā mēneša beigās par Rotband 30kg kopējo apjomu no 01.08.-31.08.2010. Saskaņosim ar realizāciju, ka pilna 

mašīna skaitās arī 18 palētes Rotband 30kg +1 palete Rotband 16kg.

Septembris

Flexkleber 12kg, minimums 1palete uz katru Depo veikalu (izliktas redzamā vietā pie Flexkleber plauktiem)

Atlade 5%, kredītfaktūras veidā mēneša beigās par Flexkleber 25kg kopējo apjomu no 01.09.-30.09.2010.

Oktobris Jautājums par FE-50 25kg, kas tika jautāts no [Knauf], gaidīsim atbildi un saskaņosim atsevišķi. (..)"

[..]@depo.lv [Knauf]

[..]@knauf

.lv
04.08.2010 12:04 [Depo] [Depo]

RE: Depo 2010 

labots.doc
"Tikai atgādinājums,ka attiecīgiem produktiem cena veikalā netiek mainīta, kā minēts pašā sākumā [Knauf] priekšklikumā. (..)"

[Depo] [Knauf]
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Nr. No: Datums: Plkst. Kam: 
Kopijas 

saņēmēji: 
Tēma: Pielikums Īss e-pasta saturs Īss pielikuma saturs 

2005.gads[..]@depo.

lv
02.08.2010 17:07 [Knauf]

DEPO 

Tiefengrund 

pirkums

"Labdien [Knauf],

Es gribu nopirkt Tiefgrund 15 L (..)"

[..]@knauf

.lv
04.08.2010 13:15 [Depo] [Depo]

RE: DEPO 

Tiefengrund 

pirkums

"Sveiks [Depo], [Depo],

Uz mēnesi no 15.08.-15.09.2010. mēs dodam, Tiefengrund 15L akcijas atlaidi 5%, kredītfaktūras veidā mēneša beigās

(ar nosacījumu, ka jūsu pārdošanas cena netiek mainīta) un jūs nodrošiniet, ka visos Depo veikalos Flachendicht F tiek

piedāvāts pilnā sortimentā ar sekojošām pozīcijām:(..)"

[Knauf]

[..]@knauf

.lv
16.08.2010 3:51 PM

undisclosed-

recipients 

Knauf 

gipskartona 

atlaides maina 

no 15.09.2010

"Labdien!

Ar šo informējam, ka no 15.09.2010. sekojošiem ģipškartona veidiem tiks izmainīta 17.08.2009. piešķirtā atlaide (..)"

[Depo] 31.08.2010 20:33 [Depo]

FW: Knauf 

gipskartona 

atlaides maina 

no 15.09.2010

"Labdien!

No 15.09.2010 SIA Knauf maina atlaide ģipškartonam.

Līdz 15.09.2010 ģipškartona pavadzīmes cena bija:

Standarta ģipškartons: 0.87Ls/m2, pēc 15.09.2010 būs 0.90Ls/m2 (plus 2.3%)

Impregnētais ģipškartons: 1.20Ls/m2, pēc 15.09.2010 būs 1.22Ls/m2  (plus 1.7%)

NORGIPS arī ceļ pavadzīmes cenu par 2%.

Pēc cenas paaugstinājuma Knauf sola runāt ar pārējiem tirgus dalībniekiem (tirgotājiem) par ģipškartona plaukta cenas paaugstinājumu.  

(..)"

[Depo]

[..]@depo.

lv
07.09.2010 9:53 AM [Knauf]

FW: Krūza 

06.09.2010 -> 

GKB 

0.99Ls/m
2

"Amurs.lv, joprojām tirgo "akcijas ģipškartonu" ar Jūsu svītrkodiem.Un Krūza, sava veikalā arī tirgo KNAUF ģipškartonu pa tādu pašu cenu 

(bildes pielikumā). Veikalā stāv KNAUF ģipškartons, cenu zīmes uz KNAUF ģipškartonu. Poļu ģipškartona Krūzes veikalā nav un šogad vispār 

nebija. Krūzas pārdevēji paši saka ka viņi tirgo tikai KNAUF.

Vēl, DAKO (Rēzekne) arī tirgo ģipškartonu lētāk ne ka mēs, K-Rauta (Maskavas iela) cena par 2600 – 3.10Ls/m2; 3000 -3.56 Ls/m2 "

[Knauf] 07.09.2010 13:52 [Knauf] [Knauf]

FW: Krūza 

06.09.2010 -> 

GKB 

0.99Ls/m
2

Фото 

0316.jpg; 

amurs 

lv_GKB2600.

JPG; Фото 

0318.jpg; 

amurs 

lv_GKB3000.

JPG; amurs 

lv.JPG

[Knauf]

78 [Depo] 09.09.2010 16:29 [Knauf] K-Rauta, GKB

GKB_12x120

0x2600_K-

Rauta.PDF

"Labdien, Pielikumā čeka kopija.Gaidu atbildi." K-rauta čeka kopija

79 [Knauf] 09.09.2010 16:32 [Kesko]
FW: K-Rauta, 

GKB

GKB_12x120

0x2600_K-

Rauta.PDF

"Sveiks, [Kesko] ! Pielikumā pavisam svaigs čeks. Kā tas varēja gadīties, jo nopirkta ir tikai 1 loksne? (..)" K-rauta čeka kopija

[..]@rauta

kesko.lv
09.09.2010 4:54 PM [Knauf]

RE: K-Rauta, 

GKB
"Sveiki, tā ir kļūda sistēmā, cenai jābūt 3,19. (..) šodien tiks izlabota. Paldies [Depo]" K-rauta čeka kopija

[Knauf] 09.09.2010 17:20 [Depo]
FW: K-Rauta, 

GKB
"Sveiks, [Depo]! Zemāk skat. Skaidrojumu no "K rautas"."

81 [Knauf] 20.09.2010 11:56 [Knauf]

Kruza 

vairumtirdzniec

ibas cenas.xls

Kruza 

vairumtirdznie

cibas 

cenas.xls

"Nosūtu tabulu .

[Knauf]"
A cena, Krūza plaukta cena, plaukta cena/Acena, plaukta/cena ar atlaidi, Krūza supercena, Krūza 

supercena/Acena, Krūza supercena/cena ar atlaidi

[Depo] 17.09.2010 6:15 PM [Depo]
Knauf 

ģipškartons

[..]@depo.

lv
17.09.2010 6:22 PM [Knauf]

FW: Knauf 

ģipškartons – 

SIA KURTA / 

KRŪZA

"Krūza joprojām tirgo KNAUF ģipškartonu caur internēt veikalu pa 0.99 Ls/m2"

[Knauf] 20.09.2010 13:46 [..]@kruza.lv
[..]@kruz

a.lv

FW: FW: 

Knauf 

ģipškartons – 

SIA KURTA / 

KRŪZA

; 

image002.gif; 

image.005.jpg

"Labdien. Lūdzu jūsu sapratni zemāk minētajā jautājumā. Kā jau telefona sarunā atzīmējām, tad pēc ģipškartona cenas maiņas no 15.09.2010 

nākamajā nedēļā varētu mainīties arī veikalu pārdošanas cenas. (..)"

[Depo] 17.09.2010 6:15 PM [Depo]
Knauf 

ģipškartons
Mājaslapas amurs.lv ekrānšāviņš (printscreen)

[..]@depo.

lv
17.09.2010 6:22 PM [Knauf]

FW: Knauf 

ģipškartons - 

SIA KURTA / 

KRŪZA

"Labdien, [Knauf]!

Krūza joprojām tirgo KNAUF ģipškartonu caur internēt veikalu pa 0.99 Ls/m2.(..)"
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Nr. No: Datums: Plkst. Kam: 
Kopijas 

saņēmēji: 
Tēma: Pielikums Īss e-pasta saturs Īss pielikuma saturs 

2005.gads
[..]@knauf

.lv
20.09.2010 1:46 PM [..]@kruza.lv

[..]@kruz

a.lv

FW: Knauf 

ģipškartons - 

SIA KURTA / 

KRŪZA

"Labdien! Lūdzu jūsu sapratni zemāk minētajā jautājumā. Kā jau telefona sarunā atzīmējām, tad pēc ģipškartona cenas maiņas no 15.09.2010. 

nākamajā nedēļā varētu mainīties arī veikalu pārdošanas cenas."

[Depo] 21.09.2010 09:10 [Depo]

FW: Knauf 

ģipškartons - 

SIA KURTA / 

KRŪZA

":)"

[..]@rauta

kesko.lv
29.09.2010 6:14 PM [Knauf] GKB cenas " gkb 1,058 gkbi 1,424"

[..]@kursh

i.lv
30.09.2010 09:14 [Knauf]

Re: FW:GKB 

cenas

"Sveiks,

vakar uztaisīju cenu maiņu GKB 1.06ls/m2, domāju ka rītdien būs nomainītas cenas veikalos uz GKBI mums ir apmēram tāda pat cenas (..)"

85 [Knauf] 07.10.2010 11:12 [Knauf]

FW: DEPO 

DIYi 

protokols.doc

DEPO DIYi 

protokols.doc.

"Dalībnieki: Knauf SIA:  [Knauf] [Knauf]

DEPO DIY SIA: 

[Depo] [Depo] (..) 3 . Savukārt peļņa uz Knauf produkciju ir samazinājusies salīdzinājumā ar citiem 

piegādātājiem, kas ir samazinājuši DEPO DIY iepirkuma cenas. Izvērtējot konkurentu piedāvājumus, DEPO 

DIY ir aprēķinājusi, ka cenu starpība gada laikā sastāda 90 000LVL.(..) 4. DEPO DIY piedāvā SIA Knauf 

kompensēt ½ no augstākminētās starpības, lai arī 2010.gadā saglabātu SIA Knauf kā piegādātāju 

attiecīgajās preču grupās. 

86 [Knauf] 07.10.2010 13:23 [Knauf]
Tiksanas 

protokoli

DEPO 

protokols.doc; 

Kruza 

protokols.doc

"Sveiks, [Knauf]!

Pielikumā tikšanās protokoli."

"Tikšanās ar SIA DEPO DIY Rīga, 01.10.2010. Dalībnieki: K nauf SIA" [Knauf] [Knauf]

DEPO DIY SIA: [Depo] [Depo] (..) 4. Aktuāls jautājums par ģipškartona pārdošanas cenu veikalā. Cena 

SIA "Krūza" veikalos un internetveikalā "Āmurs" kavē SIA "DEPO DIY" veikt cenu izmaiņas (..)"

"Tikšanās ar SIA Krūza Rīga, 6.10.2010.

Dalībnieki: Knauf SIA: [Knauf] [Knauf]

Krūza SIA: [Krūza] [Krūza] [Krūza] (..) 3.Aktuāls jautājums par ģipškartona pārdošanas cenu veikalā. SIA 

Krūza ir izmainījusi cenu, kā arī atbalsta domu par cenas palielināšanu. Visi jautājumi, kas saistīti ar cenām 

jārunā ar [Krūza]."

[..]@depo.

lv
22.10.2010 23:30

"Labdien, [Knauf] šodien paziņojis ka amurs.lv ir ar mieru paaugstināt ģipšakrtona pārdošanas cenas, bet tikai ar nosacījumu ka DEPO un 

amurs.lv tūres vienādas pārdošanas cenas. 

Uz šo pateicu ka tas nav iespējams, un mēs saskaņa ar savu statēģiju būsim lētāk, ka iepriekš, pa 3 sant./loksne. 

[Knauf] solījis vēlreiz izrunāt ar "amuru", bet nevar garantēt rezultātu. Pirmdien arp 15:00 zvanīšu [Knauf]. (..)"

[..]@gmail

.com 

[Depo]

24.10.2010 08:52 [Depo] [Depo] Re: ģipškartons "Ok, informee visu laiku par visu [Depo]. (..)"

[..]@knauf

.lv
05.11.2010 12:30 PM [Depo] [Depo]

Gipsa 

apmetumi.xls
"(..) Tabulā redzams jūsu ieguvums, kas, neapšaubāmi, motivēs jūs palielināt šo produktu apjomus"

[..]@depo.

lv
05.11.2010 4:33 PM [Knauf]

RE: Gipsa 

apmetumi.xls
"Labdien [Knauf], Pārsūtu informāciju par DEPO pārdošanas cenam no rītdienas (sk. pielikumā)"

[Knauf] 05.11.2010 17:11 [Depo] [Depo]
RE: Gipsa 

apmetumi.xls

image 001.gif; 

Book1.xlsx; 

image004.jpg

"Sveiki!Par ģipškartona cenām no rītdienas – Ok. MP 75 un Rotband cenas vajadzētu mainīt no otrdienas (9.11.2010.). Par cenu līmeni pirmdien 

vēl pārrunāsim."
Cenas

[Knauf] 05.11.2010 12:30 PM [Depo] [Depo]
Gipsa 

apmetumi.xls
"(..) Tabulā redzams jūsu ieguvums, kas, neapšaubāmi, motivēs jūs palielināt šo produktu apjomus"

[..]@knauf

.lv
08.11.2010 2:58 PM [Depo] [Depo]

FW: Gipsa 

apmetumi.xls

"Sveiki! Mēs tomēr piedāvājam palikt pie plaukta cenām 5,06LVL/maiss un 5,75 LVL/maiss un apjoma atlaides ģipša apmetumiem pagaidām 

nepiedāvāt. Kā jau telefona sarunā teicu [Depo], tad, zinot jūsu nostāju cenu jautājumā, sagaidām, ka jūsu cena varētu būt apm. 3 santīmus 

zemāka. Paldies par sapratni!  (..)"

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf]

[..]@depo.

lv
08.11.2010 15:26 [Knauf]

RE: Gipsa 

apmetumi.xls
image001.gif; "[Knauf], nevaru tevi sazvanīt. Lūdzu, piezvani man."

[Knauf] 08.11.2010 11:42 [Knauf] [Knauf] Cenas.xls Cenas.xls "Pielikumā aktuālās ieteicamās cenas" A-cena un uzcenojums utt.

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf]

91 [Knauf] 09.11.2010 09:45 [Knauf]

DEPO 

protokols 

nov.doc

DEPO 

protokols 

nov.doc

"Sveiks, [Knauf]!

Pielikumā tikšanās protokols. [Knauf]"

Dalībni eki : Knauf SIA : [Knauf], [Knauf]  Depo DIY SIA: [Depo], [Depo] . Kopsavilkums 1. Latvijas tirgū 

GKB plaukta cena ir 1,06 LVL/m2, bet internetveikalā „amurs.lv” parādīji es Gyproc ģipškartons par cenu 

0,95 LVL/m2. SIA „DEPO DIY” Knauf ģipškartona cena ir 1,02 LVL/m2.

2. SIA „DEPO DIY” tiek pedāvāts 2% gada bonuss, ja (..) un . SIA „DEPO DIY” izmaina GKB pārdošanas 

cenu uz 1,05 LVL/m2.

3. SIA „DEPO DIY”, lai konkurētu ar „amurs.lv” cenu, piedāvās speciālu cenu apjomam – 0,98 LVL/m2, ja 

apjoms ir 3 paliktņi.

(..)

[..]@depo.

lv
12.11.2010 3:42 PM [Knauf]

Bonusu 

sistēma.
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Nr. No: Datums: Plkst. Kam: 
Kopijas 

saņēmēji: 
Tēma: Pielikums Īss e-pasta saturs Īss pielikuma saturs 

2005.gads

[..]@knauf

.lv
13.11.2010 12:17 [Depo] [Knauf]

RE: Bonusu 

sistēma

"Sveiks, [Depo]! Kas attiecas uz gada bonusu, tad ir 2 neprecizātes: 

1.        Pēdējā tikšanās reizē (5.11.2010.) tika piedāvāts izmaksāt gada bonusu 2% no kopējā gada apgrozījuma, par kuru bija mutiska vienošanās 

par ģipškartona un sauso maisījumu cenām, ja tiek izmainīta pārdošanas cena ģipškartonam un kā kritērijs definēts kopējais gada apgrozījums. 

Šis jautājums bija aktuāls abām pusēm, jo uz doto brīdi (5.11.2010.) mutiskās vienošanās nosacījumi netika pildīti.

2. Kā kritērijs ši bonusa izmaksai tika definēts gada apjoms (..) LVL nevis (..) LVL. 2. (..)LVL figurēja sarunu gaitā, ja SIA "DEPO DIY" būtu 

spiesti ievest cita ražotāja ģipškartonu un tā rezultātā Knauf produktu apgrozījums samazinātos par apmēram (..) LVL. (..)

2% speciālais bonuss par ģipškartona un sauso maisījumu cenām un kopējo gada apgrozījumu, kas nav mazāks kā (..).

Vai varam gatavot vienošanos par speciālo gada bonusu šādā redakcijā?"

[Depo]

[..]@depo.

lv
12.11.2010 3:42 PM [Knauf] Bonusu sistēma

[Knauf] 16.11.2010 10:32 [Knauf]
FW: Bonusu 

sistēma.

Knauf_bonusi

_2010_xlsx

„Speciālais bonuss: 1% par ģipškartona cenam, 1% par cenām uz sausiem maisījumiem.” „Pēc [Knauf] lūguma 

vienošanās palika mutiska”

[..]@depo.

lv
12.11.2010 3:42 PM [Knauf]

Bonusu 

sistēma.
SIA DEPO DIY bonusi

[..]@knauf

.lv
13.11.2010 12:17 PM [Depo] [Knauf]

RE: Bonusu 

sistēma.

"Sveiks, [Depo]!

Kas attiecas uz gada bonusu, tad ir 2 neprecizitātes:

1. pēdējā tikšanās reizē (5.11.2010.) tika piedāvāts izmaksāt gada bonusu 2% no kopējā gada apgrozījuma, par kuru bija mutiska vienošanās par 

ģipškartona un sauso maisījumu cenām, ja tiek izmainīta pārdošanas cena ģipškartonam (..) 

2. (..) 2% speciālais bonuss par ģipškartona un sauso maisījumu cenām un kopējo gada apgrozījumu, kas nav mazāks kā (..)"

[Depo]

[..]@depo.

lv
15.11.2010 11:39 AM [Knauf] [Depo]

RE: Bonusu 

sistēma

"Labdien, [Knauf], nevaru tevi sazvanīt. Tas priekš mums ir pilnīgi kas jauns (runājot par 1. punktu). Tikšanās laikā, par šo bonusu mēs 

runājām, ka par papildus bonusu, ņemot vērā, ka visi iepriekš saskaņotie bonusi ir spēkā. (..)"

[Knauf]

[Knauf] 16.11.2010 11:39 AM [Knauf]
RE: Bonusu 

sistema
"(..)"

[Knauf] 16.11.2010 11:45 [Knauf]
FW : Bonusu 

sistema

Depo_Bonusi

_2009_2010.

xlsx

"(..)"

[Knauf] 14.12.2010 12:20 PM [Knauf] [Knauf]
10 produktu 

cenas

"[Knauf]!

Ir vēl viens steidzīgs sāpīgs jautājums. Par mākslīgi paceltām par 5% cenām 10 sausiem maisījumiem 13.05.2010. Un tagad katru mēnesi 

[Knauf]  vienkārši tupo raksta kredītrēķinu visiem klientiem izņemot DEPO, un tā atlaide, protams, nenonāk līdz produkta artikula. Tas bija 

uztaisīts DEPO dēļ. Jautājums, kā mums tagad tikt vaļā no tām atlaidēm, jo pirmkārt tas ir diezgan liels lieks darbs [Knauf], un otrkārt tas ir 

nenormāli, ka diezgan lielas summas mums krājās katru mēnesi mengenbonusa artikulā. 

Un tad vai nu mēs pazeminām atpakaļ cenas, kas, manuprāt, nebūtu pareizi, jo cenas iet uz augšu. 

Vai nu vienkārši ar 15.01.2011 kopā ar jauno cenu lapu aizmirstam par mutiskām vienošanos un par tām atlaidēm. Ir šādas cenas un viss. Bet 

Depo audzināšanai ir jāizdomā kaut kādu citu instrumentu. (..)"

[Knauf] 16.12.2010 8:46 AM [Knauf]
FW: 10 

produktu cenas
"Puiši! Kāds ir Jūsu priekšlikums attiecībā par zemāk rakstīto? (..)"

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf] 16.12.2010 09:41 [Knauf] [Knauf]
RE: 10 

produktu cenas

"Sveiki!

Ja mēs plānojam cenu maiņu, tad varam šiem produktiem cenu necelt, bet vienkārši anulēt atlaidi, ja cenu maiņa nav plānota lielāka par šiem 

5%. 

Domāju, ka ššds variants būtu Ok, jo pašlaik situācija ar cenu kariem (dempingu) uzausajiem maisījumiem ir nedadz stabilizējusies. 

(..) 

Ja viņi cenas samazina (bet tam nevajadzētu notikt uzreiz) ar mērķi palielināt savu tirgus daļu, tad pēc gada atkal stāstīs par neiegūto peļņu un 

prasīs kompensēt.  (..)"

[Knauf]

[..]@knauf

.lv
16.12.2010 10:11 AM [Depo]

Protokols_Dep

o_13 

12_2010.docx

"Labdien [Depo],

Nosutu mūsu pedejo protokolu."

[Depo] 16.12.2010 10:51 AM [Knauf] [Knauf]

FW: 

Protokols_Dep

o_13 

12_2010.docx

"Labdien, [Knauf],

paldies par atsūtīto protokolu.Vienīgais, gribētu precizēt 7. punktā teikto, ka 11. gada apgrozījumam būtu jābūt par 4.5% lielākam. Bet es sev 

biju no sarunas ieprotokolējis fiksētu summu 2.2mln Ls (kas ir gada iepirkuma apjoms pavadzīmes cenās bez PVN, kuru mēs vienmēr arī bijām 

izmantojuši bonusu aprēķinos), ko tu pats biji izteicis un uzrakstījis uz papīra.

Lūdzu apstiprini šo precizējumu."

[Depo]
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Nr. No: Datums: Plkst. Kam: 
Kopijas 

saņēmēji: 
Tēma: Pielikums Īss e-pasta saturs Īss pielikuma saturs 

2005.gads

[Depo] 16.12.2010 12:17 [Knauf] [Knauf]

FW: 

Protokols_Dep

o_13 

12_2010.docx

Protokols_De

po_13 

12_2010.docx

"Labdien vēlreiz, [Knauf],

kā tikko izrunājām ar tevi pa telefonu, apstiprinu, ka par 2010. gadu tiks saņemts (..) papildus bonus un nākamā gada iepirkumu apjoma 

pieaugums tiks izteikts procentuāli (..) līmenī. Precīzs procentu punktu skaits tiks precizēts mūsu janvāra tikšanas laikā. (..)"

Dalībnieki:

Knauf SIA: [Knauf], [Knauf]

Depo: [Depo], [Depo]

(..)

6.  Ģipškartons

• [Depo] vērš uzmanību uz ģipškartona cenu problemātiku tirgū

7.  Papildus bonuss

• Atkārtoti tiek skatīts jautājums par papildus 2% bonusa piešķiršanu. Puses atzīst, ka viena otru ir pārpratušas 

un Knauf atstāj sagatavoto vienošanos izskatīšanai un parakstīšanai

• [Depo] ziņo par neiegūto Depo peļņu un lūdz Knauf rast risinājumu šai problēmai. 

• [Knauf] piedāvā kompensēt 20.000 LVL (bez PVN) pie nosacījuma, ka 2011. gada fiksētais bonus (..) apmērā 

tiek piemērots, ja Depo 2011. gada apgrozījums nav mazāks par (..).

[Depo]

[Depo]

[Depo]

[Knauf] 06.01.2011 12:03 PM [Knauf] TN Kursi "Pielikumā sagatavots T/N Kuršiem bonusu piedāvājums 2011.gadam. (..)"

[Knauf] 06.01.2011 13:29 [Knauf] FW: TN Kursi

Kursi 

2011.doc; 

Kursi bonuss 

2011 

tabula.xls

TN Kurši 2011 bonusi

[TNK] 24.01.2011 10:46 AM
[..]@norgips.l

v

Fwd: Fwd: 

NORGIPS !!!!
"(..) 1) kādas būs mēneša atlaides un kā tās tiks rēķinātas? (..)"

[..]@norgi

ps.lv
24.01.2011 12:31 [TNK]

Re: Fwd: Fwd: 

NORGIPS !!!!

"(..) Par bonusiem: Ja mēs šos 10% rakstītu pavadzīmē tāpat kā atlaides PPZ, tad aprēķinot mēneša bonusu mēs viņu redzētu mūsu pārdošanas 

izdrukā konkrētā mēnesī un problēmas nerastos. Tā kā galus mēs velkam nākamajā mēnesī tad visi iepriekšējā mēneša izrakstītie bonusi indicējas 

nākamajā mēnesī. Tā nu tas ir tāpēc arī mēs pielikumā VISIEM rakstam (net-net – tīrais apgrozījums). 

Gribas, lai tu saproti, ka pirmais iekšējais auditors , kurš redzēs ,ka es kādam izrakstu lielāku mēneša bonusu nekā grāmatvedības programmas 

paņemtā izdruka par mēnesi, uzrakstīs atbilstošu slēdzienu ar visām no tā izrietošam sekām. (..)"

99
[..]@knauf

.lv
24.01.2011 14:22 [Depo]

Gipskartons_ce

nas

"Sveiks [Depo],

Pēc mūsu sarunas noprecizējām, ka cenas Knauf ģipškartonam Depo veikalā sekojoši:

GKB stand. 1.2x2.6 12.5mm - 3,33 LVL(ar PVN)cena ar karti, 2,99LVL(ar PVN)cena, ja pērk virs 20 loksnēm

GKB stand. 1.2x3.0 12.5mm - 3,73 LVL(ar PVN)cena ar karti, 3,43LVL(ar PVN)cena, ja pērk virs 20 loksnēm

Atsūti, lūdzu pēc kādiem kritērijiem, ar ko salīdzinot Jūs šo cenu esat noteikuši? (..) "

[Depo] 24.01.2011 4:52 PM [Knauf]

RE: 

Gipskartons_ce

nas

"Sveiks,

Pārsūtu Tev dažas cenas (pilnīgi visas cenas no visiem konkurentiem te nebūs).

Cenas noradītas ar PVN22%, pērkot 1 loksne.

  K-RAUTA (NORGIPS) AMURS.LV (reāli tirgo KNAUF loksnes Rīgas Būvserviss (NORGIPS)

  Ls / loksne Ls / m² Ls / loksne Ls / m² Ls / loksne Ls / m²

GKB 12x1200x2600 3.09 0.990 3.00 0.962 3.06 0.981

GKB 12x1200x3000 3.56 0.989 3.45 0.958 3.53 0.981

  

Reāli, jā pircējam vajag <20 loksnes, tad mēs esam ļoti dārgi. 

Kurši tirgo pa 1.05 Ls/m² (jebkādu izmēru) un ir iespēja saņemt papildus apjoma atlaides. (..)"

[Depo] 28.01.2011 18:44 [Depo]

FW: 

Gipskartons_ce

nas

101 [Knauf] 01.02.2011 14:54 [Knauf]

DEPO cenas 

01.02.2011.xl

s

"[Knauf]! Kā runājām, pielikumā DEPO plaukta un iepirkuma cenas" Pārdošanas cenas - Plaukta cenas

96

97

98

100

2011.gads

14
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saņēmēji: 
Tēma: Pielikums Īss e-pasta saturs Īss pielikuma saturs 

2005.gads

103 [Knauf] 02.02.2011 15:54 [Knauf]

Protokols 

DEPO 

02.02.2011

Protokols 

_Depo_02 02 

_2011.docx

"Sveiks [Knauf]! Pielikumā pārrunu protokols ar DEPO 02.02.2011."

Dalībnieki: Knauf SIA: [Knauf], [Knauf] Depo: [Depo], [Depo], [Depo]  Kopsavilkums (..) 1. Sadarbība ar 

Knauf 2010.gadā tiek vērtēta kā stabila un kopumā veiksmīga, kompromisi tika atrasti.(..) 4. Pušu intereses 

*[Knauf] ierosina atrast interešu kopumu, pasniedzot DEPO dempingu attiecībā uz plaukta cenām, kas nav 

Knauf interesēs;

*Depo atbild, ka savu politiku mainīt negrasās un vienmēr gribēs būt lētāks par pārējiem, pie pašreizējām 

cenām nonāca saskaroties ar konkurentu rīcību pēc PVN likmes palielināšanu - konkurenti pretēji Depo cenu 

nepaaugstināja, bija gadījumi, ka pat samazināja;

* No Knauf tiek ierosināts izstrādāt spēles noteikumus ar konktroles mehānismu, lai panāktu stabilu plaukta 

cenu un lai Knauf produkti būtu interesanti tirgotājam peļņas rādītājos,  [Depo] piekrīt (..) 7. Depo vēlmes 

attiecība uz 2011.gadu * Speciālas akcijas, kur Knauf uz konkrētu apjomu piedāvā  Depo speccenu uz 

attiecīgo produktu. Depo šo akcijas cenu neizmanto, lai pazeminātu plaukta cenu, tai pat laikā stimulējot šī 

produkta pārdošanas apjomus, piemēram ar reklāmas palīdzību. (..)”

[..]@knauf

.lv
03.02.2011 9:59 AM [Depo] [Knauf]

Tikšanās 

protokols.

"Labrīt!

Pielikumā nosūtu Jums vakardienas tikšanās protokolu!."

[Depo]

[Depo] 03.02.2011 4:56 PM [Depo]
FW: Tikšanās 

protokols.

[Depo] 04.02.2011 08:52 [Depo]
FW: Tikšanās 

protokols.

Protokols 

Depo_02 

02_2011.docx

Dalībnieki "Knauf SIA: [Knauf], [Knauf]  Depo: [Depo], [Depo], [Depo] (..)3.Depo vēlmes attiecībā uz 

2011.gadu (..). Speciālās akcijas, kur Knauf uz konkrētu apjomu piedāvā Depo speccenu uz attiecīgo 

produktu. Depo šo akciju neizmanto, lai pazeminātu plaukta cenu, tai pat laikā stimulējot šī produkta 

pārdošanas apjomus, piemēram ar reklāmas palīdzību. (…)

105 [Knauf] 10.02.2011 09:43
[..]@kruza.lv

 [..]@kruza.lv
[Knauf]

No Subject-

8.EML

Protokols_Kr

uza_09.02.20

11.docx

"(..) Atvainojos, bet nepievienoju pelikumu iepriekšējā e-pastā!"

"Protokols Tikšanās ar SIA KrŪza Rīga, 09.02.2011.

Dalībnieki:  Knauf SIA: [Knauf], [Knauf]

Krūza: [Krūza], [Krūza], [Krūza] (..)

2.Krūza piekrīt Knauf piedāvātajai bonusu sistēmai, papildinot to ar fiksēto gada pusgada bonusu 1.5% 

3.Krūzai tiek prezentēta Knauf jaunā cenu politika, kas paredzēts stāsies spēkā ar 1.martu, Krūza pretenzijas 

nevirza."

106 [Depo] 15.02.2011 20:02 [Depo] [Depo]

Knauf_tikšana

_2011_02_11.x

lsx - protokols

Knauf_tikšan

a_2011_02_1

1.xlsx

"Labdien,

Pielikumā tikšanas protokols no 11.02.2011.

(..)"

Knauf SIA: [Knauf], [Knauf]

Depo: [Depo], [Depo], [Depo]

(..) Par pārdošanas cenam:

1) Tiks izsludinātas ieteicamas cenas.

2) Pārdošanas cena nedrīkst būt zem A cenas (PPR iepirkuma cena)

(..)

[..]@knauf

.lv
16.02.2011 1:30 PM [Knauf] [Knauf]

Kruza_akcija // 

marts

"[Knauf]!

Pēc mūsu sarunas Krūzas marta akcijā būs sekojoši produkti: (..)

Lūdzu saskaņo ar  [Krūza] c enas un daudzumus."

[Krūza]

[..]@kruza

.lv
17.02.2011 6:50 PM [Knauf] [Knauf]

RE: 

Kruza_akcija // 

marts

"Labdien, [Knauf]!

Lūdzu atsūtīt cenu piedāvājumu akcijas produktiem kā arī aktuālās cenas visai Knauf produkcijai .xls formātā. (..)"

[Knauf]

[..]@knauf

.lv
18.02.2011 09:11 [Krūza] [Knauf]

RE: 

Kruza_akcija // 

marts

piedavajuma 

forma.xls

"Labrīt [Krūza]!

Pielikumā piedāvājuma forma akcija sprecēm martā. Papildus atlaide uz akcijas laiku Uniflott -3%, KZ Maschinenputz -5%

Par mēneša bonusiem uz šiem akcijas produktiem

Līdz 1. martam Uniflott -5%; KZ Maschineneputz -10%

Pēc 1. marta Uniflott 0%; KZ Masachinenputz -5% (..)"

Norādītas (..) standarta pārdošanas cenas, ieteicamās pārdošanas cenas akcijas laikā

108
[..]@knauf

.lv
21.02.2011 14:38

Cenu maiņa no 

01.03.2011.

Pazinojums 

sadarbibas 

partneriem.do

c; Cenu maina 

no 

01.03.2011.xl

s

"1. KNAUF pārdošanas cenas LATVIJĀ. Cenas spēkā no 01.03.2011 līdz nākošajām cenu izmaiņām (A-cena, 

Ieteicamā plaukta cena, uzcenojums (..)"

2.Knauf paziņojumspar cenu maiņu.

109
[..]@kruza

.lv
22.02.2011 19:49 [Knauf]

komentāri 

Ligumam

Knauf_Kruza 

B_03_20111_

labots.doc; 

KNAUF_KR

UZA_Pieliku

ms 

Nr_2_labots.d

oc; 

KNAUF_Ligu

ms_KRUZA_

ar_labojumie

m.doc; 

Knauf_logisti

kas_pakalpoju

mi_laboti.doc

"(..) Kā arī dotajā brīdī Līguma pielikumos nav atrunāti šādi papildus nosācījumi: 

1. Skonto atlaide 2% par apmaksu 5 dienu laikā 

2. 3% skonto atlaide, veicot avansa maksājumu vismaz 5000 LVL apmērā 

3. subdilera atlaide 

4. Mēneša atlaides uz: ģipškartonu, profiliem, MP 75, Rotband 30kg, kaļķa-cementa grupu Vai šos papildus nosacījumus mēs varētu atspoguļot 

kādā papildus vienošanās? Gaidīšu Jūsu atbildi.(..)"

107

104
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2005.gads

[Knauf] 01.03.2011 17:20 [Knauf]
Zemākās 

plaukta cenas!

Zemakas 

cenas.xls; 
"Sveiki! Pielikumā tabula ar zemākajām plaukta cenām! Ja ir info, ka kāds tirgo zemāk, lūdzu info! Paldies!" Zemākā plaukta cena ģipšiem, špaktelēm, flīžu līmēm, grīdām, KCP, ĢK, profiliem

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf]

111 [Depo] 03.03.2011 21:02 [Depo]

Knauf_tikšana

_2011_03_03.x

lsx

Knauf_tikšan

a_2011_03_0

3.xlsx

"Labdien!

Pārsūtu tikšanas protokolu ar KNAUF. (..)"

03.03.2011 KNAUF SIA: [Knauf]: [Knauf], [Knauf]

Depo: [Depo], [Depo], [Depo]

Par mazumtirdzniecības cenām:

[Knauf]:

Šogad ir plānots vairāk pievērst uzmanības pie mazumtirdzniecības cenām, lai nevienam neparadās cenas zem A PPR cenām.

Jā KNAUF pamanīs ka pārdošanas cenas būs zem A cenas, tad neizmaksā mēneša bonusu.

[Depo]

Kā mēs varam uzzināt, ka nav izmaksāts bonuss?

[Knauf]

Jātic uz vardu. Mēs neesam ieinteresēti lai destabilizēt tirgu un atbalstīt kompānijas, kuras neievēro noteikumus. 

Pats galvenais lai neparadās PUBLISKI PIEJAMA plaukta cenas zem A noteiktas cenas.(..)

[Knauf]

Mēs varam panākt noteiktas cenas ievērošanu tikai uz KNAUF produkciju, bet šogad arī NORGIPS PPR cena būs vienāda ar 

KNAUF pavadzīmes cenu (NORGIPS  ir arī KNAUF kompānijas uzņēmums). Norgips cenai arī nedrīkst būt zem iepirkuma cenas.

Jā sadarbības partneris neievēro plaukta cenas, KNAUF nemaksā bonusu gan uz ģipškartonu, gan uz sausiem maisījumiem. Mēs 

gribam panākt lai netirgo zem iepirkuma cenas.

Lai būtu vieglāk noturēt pārdošanas cenas uz GKB, mēs uz šo gadu akcijas neplānojam.

[Depo]

Izejot no mūsu pieredzēs mums vajag atrunāt sistēmu, gadījumā jā kāds no tirgu dalībniekiem neievēro A pārdošanas cenu.

Jā citi neievēro plaukta cenas, paziņojam KNAUF`am un 2 darba dienu laikā, KNAUF risina šo jautājumu. Jā nevar risināt, pēc 2 

darba dienam mēs varam samazināt cenas. Šajā gadījumā mums pienākas bonuss, neskatoties uz A cenas  neievērošanu.

(..)

Par ģipškartona mazumtirdzniecības cenām: [Knauf]

Ir paziņota A cena GKB ģipškartonam, kura No 01.03.2011 nevar būt zem 1.10 LVL m2 ar PVN.

Zinot ka DEPO nav projektu daļas mēs varam vienoties kā pārdošanas cena visiem izņemot DEPO būs 1.10 Ls/m2, bet DEPO 

veikalos 1.09 Ls/m2. Šajā gadījumā nedrīkst noradīt papildus apjoma cenas ģipškartonam.  Uz 14.03.2011 cenām jābūt sakārtotām 

visur (..)

Par Depo cīņu ar konkurentiem un internēt veikaliem (..)

[Knauf]

Knauf GK cenai nedrīkst būt zem A cenas līmeni, un mēs neiebilstam par sortimenta paplašināšanu DEPO veikalos ar citu 

ģipškartona brendu (..) "

[Knauf] 07.03.2011 10:27 [Knauf] [Knauf]
Zemākās 

cenas!

Zemakas 

cenas2.xls
"Pielikumā pielabota tabula ar zemākajām cenām, boldā iekrāsoti TOP produkti! (..)"  Zemākās plaukta cenasģipšiem, špaktelēm, flīžu līmēm, grīdām, KCP, ĢK

[Knauf] [Knauf]

[Knauf]

113 [Depo] 16.03.2011 08:59 [Depo] [Depo] Ģipškartons

"Labdien,

Uz 14.03 uz KNAUF gipškartonu cena bija pacelta Kruza veikalos (1.11LVL/m³) un Kurši veikalos (1.10LVL/m³).

K-Rauta uz Norgips gipškartonu 14.03 cena nebija pacelta (0.99LVL/m³). Pēc KNAUF informācijas jauna cena uz gipškartonu K-Rauta būs jau 

šodien 15.03.

Šodien pārbaudīsim K-Rauta pārdošanas cenas. (..)"

114 [Depo] 21.03.2011 16:37 [Depo]

Knauf 

impregnētais 

ģipškartons.

"Labdien, 

21.03 cena uz KNAUF impregnēto ģipškartonu Kuršos nebija pacelta 1.43LVL/m3. 

K-Rauta 1.50LVL/m3, Krūza 1.47LVL/m3, amurs.lv 1.43LVL/m3 (18.03 bija 1.38LVL/m3), bet pēc Krūzas informacijas tas nav KNAUF 

gipškartons (..)"

[..]@knauf

.lv
24.03.2011 11:18 [Depo] Knauf flexfuge!

Cenas 

flexfuge.xls; 

flexfuge.doc; 

Paraugi.doc

"Sveiki!

Kā runājām, pielikumā pievienoju informāciju par Knauf elastīgajām šuvēm. (..)" A cenas 

[Depo]

110
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116 [Knauf] 28.03.2011 17:23 [Knauf]

Tiksanas_kons

pekts_ar_Kruz

a_25_03_2011 

(2).docx

 

Tiksanas_kon

spekts_ar_Kr

uza_25_03_2

011 (2).docx; 

"Info"

Dalībnieki:  Knauf  SIA: [Knauf] [Knauf] [Knauf]

Krūza: [Krūza], [Krūza] [Krūza]

1. „Krūza” sākotnējais viedokli: ([Krūza]) – galvenais ļaut dīlerim nopelnīt, jo pasreizeja situācija neesot 

normāla, kad notiek cenu dempings (X-Silo), un uzcenojums ir smieklīgi mazs. (..)

3. "Krūza" ieteikumi, peidāvājumi u.c. idejas:

(..) NEPIEĻAUT mazo iepakojumu dempingu (piem. atrunāta plaukta cena ReadyFinish) (..)

4. Kopīgi veicamie pasākumi: mini GKB plaukta cena (sākt ar K-Rautu, jo tā veikusi cenas pazemināšanu)”. 

(..)

[Knauf] 11.04.2011 09:45 [..]@knauf.lv Uzdevumi 

"Kolēģi,

Šīs nedēļas laikā jums ir jāpaveic sekojošais:

1) Satikties ar Kurši (ar [TNK]) un vienoties par papildus bonusu ģipša maisījumiem ar šādiem nosacījumiem:

       5 % no ģipša apmētumiem un papildu : 

bēt obligāts nosacījums - ievērot cenas uz plauktiem!!! 

(..)"

[Knauf]

[Depo] 18.04.2011 3:18 PM [Depo]

Ģipškartona 

cenas 

18.04.2011

"(..) Aktuāla informācija par konkurentu pārdošanas cenam uz ģipšakrtonu: (..)"

[Depo] 18.04.2011 19:33 [Depo] [Depo]

FW: 

Ģipškartona 

cenas 

18.04.2011

"Ko Knauf Teica par Būvserviss? Piezvani man"

[Depo]

[..]@knauf

.lv
30.05.2011 13:31 [Depo]

Ieteicamās 

cenas!

Ieteicamas 

cenas (2).pdf

"Sveiki!

Man tāda aizdoma, ka pie Jums palika ieteicamo cenu pirmā versija, kas nav aktuāla. Aktuālās ieteicamās cenas pielikumā! (..)" A-cena, Ieteicamā plaukta cena, uzcenojums

[Depo]

121
[..]@knauf

.lv
16.06.2011 15:15 [Krūza] Akcija julija!

Akcija 

julijs.xls

"Sveiki!

Pielikumā akcijas piedāvājums uz jūliju! Gaidu atbildi par grunti! Paldies! (..)" A cenas 

122 [Depo] 20.06.2011 13:07 [Depo]

2011_06_20_C

enu 

maiņa_KNAU

F.xlsx

2011_06_20_

Cenu 

maiņa_KNAU

F.xlsx

"Labdien!

Lūdzu apstiprināt cenu maiņu.

Knauf produkcijai ir paaugstinātas ieteicamas cenas. No pirmdienas konkurenti to ievēro. (..)"

Pārdošanas cenas (stikla šķiedras siets, ģipša mašīnapmetums, šuvju aizpildītājs, špaktele šuvēm, ģipša 

apmetums, līme ģipškartonam) esošās pŗdošanas cenas, jaunās pārdošanas cenas, Depo cenas atšķirības no 

min.tirgus cena, uzcenojums, MIN tirgus darījumu cena, un K-rauta, Kurši, Krūza, Rīgas Būvserviss, 

amurs.lv  cenas

123
[..]@knauf

.lv
30.06.2011 13:29 [Krūza]

[..]@kruz

a.lv
Cenas!

"Sveiki [Krūza] !

Runājot par Board finish un Strukturputz cenām:

1. Board Finish - internetveikalā amurs.lv cena: 11,39 - attiecīgi Depo: 11,35 Ja Jūs varat pacelt cenu amurs.lv dod ziņu, ar Depo sarunāšu;

2. Strukturputz - K-Rauta veikalos ir akcijas cena arī uz šo produktu: 5,49 - attiecīgi Depo: 5,47 Tā kā šī ir pēdējā mēneša diena, tad šī akcija 

tūlīt beigsies un domāju, ka nākošnedēļ viss atrisināsies. (..)"

125
[..]@knauf

.lv
13.09.2011 15:08 [Depo] [Depo]

Ieteicamas 

cenas!

Ieteicamas 

cenas no 

15.09.pdf

"Sveiki vēlreiz!

Tagad seko arī pielikums :) (..)" Ieteicamā plaukta cena, A cena, uzcenojums

[..]@kursh

i.lv
14.09.2011 17:18 [..]@kurshi.lv Norgips "Norgips nedod 4% bonusu kā priekšapmaksai par tām (..)"

[TNK] 16.09.2011 2:43 PM
[..]@norgips.l

v
Fwd: Norgips

"(..) Jautājums pr kredītrēķiniem 

,ko Jūs izrakstiet un sasaistiet ar pvz .Par šīm pvz nedodat 4 % kā par priekšapmaksu. (..)"

[..]@norgi

ps.lv
16.09.2011 16:22 [TNK]

Re: Fwd: 

Norgips
"Nesapratu tavu uzbraucienu.  Mēs taču sarunājām , kad 4% ppz neliekam , bet sarēķinām tad ,kad velkam mēneša galus.Tā arī rīkojamies. (..)"

127
[..]@knauf

.lv
21.09.2011 12:31 [Krūza]

[..]@kruz

a.lv

Akcija 

oktobris!

"[Krūza]?

Šīs cenas uz gruntīm būs spēkā no 26.09.-31.10. + Bau-und-Fliesenkleber 25kg cena 97.42 LVL/To. (..)"

128
[..]@knauf

.lv
26.09.2011 09:46 [Krūza]

[..]@kruz

a.lv
Akcija oktobra!

"Labrīt.

Kā runājām, zemāk piedāvājums uz dekorapmutiem oktobra akcijai! Cenas spēkā no 26.09.-31.10.

(..)"

[Depo] 27.09.2011 13:11 [Depo] [Depo]

Knauf 

pārdošanas 

cenas.

"Labdien,

No 15.09.2011 ir palielināta Knauf pārdošanas cena +3%.

Konkurentu veikalos, izņemot Krūza, 26.09.2011 pārdošanas cenas uz Knauf produkciju nav nomainītas.

Pēc veiktam pārrunām ar Knauf izdevās panākt, kā šis nedēļas (26.09-30.09) pasūtījumiem tiks piešķirta 3% atlaide ar kredītrēķinu.(..)"

[Depo]

118

119
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130
[..]@kruza

.lv
04.10.2011 20:27 [..]@kruza.lv rikojums.doc

(…) Rīkojums (..) 1. Ar šā gada 10.maiju  kategoriski aizliegts izrakstīt (pārdot) KNAUF  produktus, kas ir 

uzskaitīti tabulā par zemāku  cenu  nekā ir norādīts tabulā  ( cenas norādītas ar PVN), mazumtirdzniecības 

un vairumtirdzniecības klientiem   ( privātpersonām, celtniecības uzņēmumiem,pašvaldības uzņēmumiem 

utml.), IZŅEMOT klientus-veikalus

Tabula- Materiāla nosaukums,  iepakojums, Cena ar PVN

Perlfix, 30 kg, 4.87

Rotband, 30 kg, 5.84

MP 75, 40 kg, 5.30

KZ-Maschinenputz, 40 kg, 3.78

Klebespachtel P, 25 kg, 4.12

Klebespachtel M, 25 kg, 4.39

Flexkleber, 25 kg, 6.08

Fliesenkleber N, 25 kg, 2.84

Unoflott, 25 kg, 19.63

Fugenfuller, 25 kg, 12.78"

[Knauf] 02.12.2011 16:03 [Knauf]
Mēneša 

atlaides 2012

Mēneša 

atlaides 

2012.docx; 

GKB.xls; 

KZP 

grupa.xls; 

"Sveiki kolēģi! Pielikumā informācija, kā mēs plānojam strādāt 2012. gadā attiecībā uz mēneša atlaidēm. Produktu grupu saraksti pielikumā. (..)"

„„Mēneša atlaides 2012.

1. Atlaides uzreiz pavadzīmē :

GKB -(..)%   -   visi klienti

KZP -(..)%   -   visi klienti

Rotband 30kg -(..)%    -   visi klienti

MP75 40kg -(..)%   -   visi klienti

Profili -(..)%  -  Kurši; Krūza; Optimera; BVP; O.Bāres; Bau un Serviss; Nodus.

2. Atlaides ar kredītrēķinu:

Depo: GKB -(..)%

Kurši: GKB -(..)%; KZP -(..)%

Optimera Latvija: GKB -(..)%

Krūza: GKB -(..)%

3.Cenu kontrole – ja pie dīlera, plaukta cena (t. sk. akcijas cena) jebkuram Knauf produktam parādās 

zemāka kā cena A, izņemot, ja cena ir saskaņota, mēneša atlaides pavadzīmē netiek piešķirtas līdz brīdim, 

kamēr netiek izlabota cena.”

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf] 21.12.2011 12:28 [Knauf] [Knauf]
Mēneša 

atlaides 2012

Bonusi 

janvāris.xls; 

KV_Mēneša 

atlaides 

2012.xls

"Sveiki! 

Pielikumā informācija par nakamā gada mēneša atlaidēm! 

Tiem klientiem, kuriem pienākas partneratlaide (subdīleru atlaide -4%), tā tiks norādīta uzreiz pavadzīmē kā otra atlaide. (..)"

[Knauf]

[Knauf]

[..]@depo.

lv
26.01.2012 14:48 [Knauf]

Tikšanas 

protokols no 

24.01.2012

Knauf_tikšan

as_protokols_

24.01.2012.xl

sx; (..)

"Labdien! Pielikumā mūsu tikšanās protokols no 24.01.2012"

 „KNAUF: [Knauf], [Knauf]

DEPO: [Depo], [Depo]

Mazumtirdzniecības cenas uz Knauf produkciju. Depo vēlme ir paaugstināt mūsu iepirkumu cenu tikai tad, 

kad būs paaugstinājusies mazumtirdzniecības cena tirgū. Ja, pēc GKB iepirkumu cenas paaugstinājuma 

10.02.2012, mazumtirdzniecības cena nepalielinajas, vēlreiz pārskatīt iepirkumu cenas un bonusu sistēmu.(..) 

„Meneša akcijas" preču saraksts. Izskatīt un saskaņot lai papildināt ar "meneša akcijam" bonusa sistēmu uz 

2012. gadu”.

"Knauf

Informēt par mazumtirdzniecības cenu uz GKB no 10.02.2012."

[Knauf]

134
[..]@knauf

.lv
13.02.2012 11:07 [..]@kruza.lv GKB cena!

"Sveiks [Krūza]!

Zemāk nosūtu rekomenjamās GKB cenas:

Artikula nosaukums      Mērvienība   Rekmendējamā plaukta cena ar PVN

GKB HRAK 12,5mm      M2               1,18

GKB-I HRAK 12,5mm   M2               1,60 (..)"

136
[..]@knauf

.lv
23.02.2012 13:40 [..]@kruza.lv

Knauf GKB un 

GKBI cena 

par m2

"Sveiks, [Krūza] vēlreiz!

Cena ir A+0,01Ls

Artikula nosaukums      Mērvienība   Rekmendējamā plaukta cena ar PVN

GKB HRAK 12,5mm      M2               1,18

GKB-I HRAK 12,5mm   M2               1,60 (..)"

[..]@knauf

.lv
13.04.2012 11:07 AM [..]@kruza.lv

[..]@kruz

a.lv
Akcija maijs!

"Sveiki [Krūza]!

Zemāk akcijas produkti maijam. Zaļajā ailē norādītas zemākā cenas. Akcijas iepirkuma cena būs no 23.04. – 31.05.2012. (..) Zemākā cena ar 

PVN

(..)"

[Knauf]

138
[..]@knauf

.lv
13.04.2012 12:22

[..]@norgips.l

v
buvserviss

http://buvserviss.lv/?l=1&c=51&/Būvmateriāli/Reģipsis-profili/Ģipškartons-NORGIPS/

[Norgips], lūdzu, izdari kaut-ko ! (..)

[..]@norgi

ps.lv
13.04.2012 3:27 PM

[..]@rautakesk

o.lv
FW: buvserviss "Pēc visa spriežot Būvservisam vairs nebūs spec cenas (..)"

[..]@norgi

ps.lv
13.04.2012 16:00

[..]@rautakesk

o.lv
FW: buvserviss

"[Kesko], Sarunāsim tā ja es līdz pirmdienas vakaram redzu viņu mājas lapā šo cenu vai jebkuru citu ,kas ir zemāka par 1,09ls (1,09 ir depo 

plaukta cena) no otrdienas es projekta atlaidi viņiem vairs nepiemēroju (..)"

131

133

2012.gads

132

137

139
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140
[..]@knauf

.lv
25.04.2012 10:05

undisclosed-

recipients 

Profilu cenu 

maina no 

16.05.2012

Cenu 

maina_Profil

i_no_16.05.2

012.xls

"Cien. sadarbības partneri!

Gribam jums paziņot, ka ar 16.05..2012 tiek paaugstinātas profilu cenas.

Cenas skatīt pielikumā."
A cenas

[..]@knauf

.lv
11.06.2012 17:20 [..]@kruza.lv [Knauf] Jūlija akcija!

Silikoni 

jaunie.xlsx; 

K2_25kg.jpg

"Sveiki!

Tad liekam jūlijā Bau-und-Fliesenkleber  + dāvana – gaidu iespējamās dāvanas;

Betokontakt visi iepakojumi, piedāvājums zemāk.

(..) Peilikumā arī pievienoju cenas jaunajiem silikoniem – kā vienojamies, ieteicamā cena 2,90.

Flīžu līmes K2 standarta iepirkumu cena – 131,45 Ls/To (..)"

Cena silikoni, akrili

[..]@kruza.lv

[..]@norgi

ps.lv
27.12.2011 10:24 [..]@kurshi.lv

pielikums 

2012.gadam

"(..) Līdz ~10.02.1012, kad knaufs paaugstinās (norgips savas iepirkuma cenas tai laikā nemainīs) savu cenu došu jums kompensācijas bonusu 

(nosaukumu izdomāsim) (..)"

[TNK] 18.06.2012 8:12 AM
[..]@norgips.l

v

Fwd: Re: Fwd: 

pielikums 

2012.gadam

"(..) Mēs gribam no Nogips saņemt papildus atlaidi par tām precēm ,ko tirgojam subdīleriem (veikali,vairumnieki) 5 % apmērā (..)"

[..]@norgi

ps.lv
18.06.2012 13:14 [TNK]

Re: Fwd: Re: 

Fwd: pielikums 

2012.gadam

"atlaides no atlaides nerēķina 

Piemērs: 

Janvaris; 66434.84-2.5%=1660.87, 66434.84-1660.87+64773.98,  64773.98-1.5%=971.61, 64773.98-971.61=63802.37, 63802.37-4%=2552.09, 

bonus: 1660.87+971.61+2552.09=5184.57 tik arī izmaksāts (..)"

[Knauf] 18.06.2012. 3:17PM [Knauf] [Knauf]

LV GKB cenu 

maina no 

02.07.2012

"(..) Pielikumā atradīsiet jaunās GKB 9,5 un GKB 12,5 Latvijas pārdošanas cenas, kuras stājās spēkā no 02.07.2012

[Knauf], 

Lūdzu, informē mūsu partnerus. (..)"

[Knauf] [Knauf]

[Knauf] [Knauf]

[Knauf] 18.06.2012. 18:54 [Knauf]

FW: LV GKB 

cenu maina no 

02.07.2012

Cenu 

maina_GKB_

no 

02.07.2012.xl

s;

"[Knauf], nokontrolē, lūdzu! (..)"

Knauf pārdošanas cenas LATVIJĀ. Cenas spēkā no 02,07,2012 līdz nākamajām cenu izmaiņām. (..) 

Artikula nosaukums GKB HRAK 9,5mm (..) Pārdošanas cena LVL bez PVN DDU LV 0,99; Artikula 

nosaukums GKB HRAK 12,5mm (..)Pārdošanas cena LVL bez PVN DDU LV 0,99;

[Depo] 19.06.2012 3:50 PM [Depo] [Depo]

Cenu 

paaugstinājums 

Knauf SIA no 

15.07.2012

"Labdien.

1) Sakarā ar piegāžu un ražošanas izmaksu kāpumu, piegādātājs Knauf SIA no 15.07.2012 paaugstina cenas.

2) Piegādātājs cenu paaugstinājumu samazināt vai atlikt nav spējīgs.

3) Cenu paaugstinājums četrām pozīcijām par +3.13.%. No kopējā ši gada apgrozijuma cenu kāpums vidēji +1.24% apmērā.

4) Veiksim cenu salīdzinājumu ar citiem ģipškartona ražotājiem (Gyproc un Lafarge gips) līdz 27.06.2012

5) Pēc šī brīža informācijas varam spriest, ka cena celsies visā Latvijas tirgū, jo Knauf SIA apgalvo, ka arī ražotājsNorgips cels cenas.

6) Tuvākajā laikā organizēsim tikšanos ar Knauf SIA tirdzniecības vadītāju [Knauf]. (Informācija sekos, (..)

7) No šīs nedēļas pastiprināti sekosim līdzi konkurentu pārdošanas cenām. (..)"

[Depo] 19.06.2012 3:51 PM [Depo] [Depo]

RE: Cenu 

paaugstinājums 

Knauf SIA no 

15.07.2012

"OK, gaidu ziņas."

[Depo]

[Depo]

[Depo] 04.07.2012 16:08 [Depo] [Depo]

RE: Cenu 

paaugstinājums 

Knauf SIA no 

15.07.2012

Knauf_tiksan

as_protokols_

04 07 

2012.xlsx

"Labdien.

Pēc saņemta paziņojuma par Knauf standarta ģipškartona cenu paaugstināšanu no 15.07.2012, šodien norisēja tikšanās.

Tikšanās protokols pielikumā.

Knauf sniegs atbildi par rīcības plāniem līdz 10.07.2012

Līdz rītdienai 05.07.2012 plkst. 15:00 sagatavosim palielināta iepirkuma piedāvājumu.

(..)"

"04.07.2012. KNAUF: [Knauf], [Knauf]

DEPO: [Depo], [Depo], [Depo]

(..) Standarta ģipškartona cenu kāpums no 15.07.2012

Knauf izskatīs 3 variantus.

a) Noteikt mazumtirdzniecības pārdošanas cenu Latvijas tirgū tādā līmenī, lai DEPO nezaudētu esošu 

uzcenojumu (iespējama pārdošanas cena 1.24 LVL/m2;  DEPO 1.23 LVL/m2)

b) Jā KNAUF nevares paaugstināt plauktu cenas tirgū, līdz pārdošanas cenas paaugstinājumam, tad KNAUF 

var izskatīt iespējas piešķirt DEPO papildus bonusu (DEPO zaudētā uzcenojuma līmenī ).

c) Jā KNAUF nevares paaugstināt plauktu cenas tirgū, līdz pārdošanas cenas paaugstinājumam, tad KNAUF 

var izskatīt iespējas piešķirt DEPO papildus atlaide citai KNAUF produkcijai (DEPO zaudētā 

uzcenojuma/peļņas līmenī ).

Knauf plāno, ka mazumtirdzniecības cenas tiks paceltas līdz 15.07.2012.

3) Saskaņot ar Knauf apjoma cenas un apjoma daudzumu sausajiem maisījumiem, kuriem projektu cenas 

tirgū ir zemākas kā mazumtirdzniecības cenas. (..)"

[Depo]

144
[..]@knauf

.lv
17.07.2012 11:07 [..]@kruza.lv

[..]@kruz

a.lv
GKB cena

"Sveiki, kā runājām, pārsūtu jaunās GKB cenas:

Artikula nosaukums        Mērvienība    Ieteicamā mazumtirdzniecības cena ar PVN

GKB HRAK 12,5mm         m2               1,24

GKB-I HRAK 12,5mm      m2               1,64(..) "

[..]@kursh

i.lv
13.08.2012 16:14 [..]@kurshi.lv Knauf akcija "(..) Šodien apmeklēju K-rautas veikalu,skatījos Knauf cenas, ļoti nesaprotama cena bija Kleber PM 25kg 1.88 Ls ar PVN plauktā (..)"

[..]@kurshi.lv

[..]@kursh

i.lv
13.08.2012 4:17 PM [Knauf]

Fwd: Knauf 

akcija
"????????"

141

142

142a

143

145
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Nr. No: Datums: Plkst. Kam: 
Kopijas 

saņēmēji: 
Tēma: Pielikums Īss e-pasta saturs Īss pielikuma saturs 

2005.gads[..]@knauf

.lv
14.08.2012 14:45 [..]@kurshi.lv

[..]@knau

f.lv

RE: Knauf 

akcija
"(..) K-rauta apsolīja cenu izlabot tuvākajā laikā (..)"

[..]@kursh

i.lv
16.08.2012 15:25 [..]@kurshi.lv

Re: Fwd: RE: 

Knauf akcija
"Sveiks! Šodien iegādājos vienu maisu,skatīt pielikumu!" Kesko čeks

[..]@kurshi.lv

[..]@kursh

i.lv
17.08.2012 13:55 [..]@kurshi.lv

Re: Fwd: Re: 

Fwd: RE: 

Knauf akcija

"Iespējams tā ir cena no mēneša sākuma un paredzēta līdz decembrim(pārdevējs laipni izskaidroja) ,pirms tam 2.59!"

On 16.08.2012 16:07, [TNK]  wrote:

Labdien dārgie kolēģi,

kad būs kārtība Liepājā? Mūsu pārdevējs speciāli aizbrauca un nopirka par savu naudu. Materiālas ir svaigs, termiņš OK. Tur kas, ir jūsu 

vairumtirdzniecības bāze?

Kto vinovat i kak zit dalse?"

[..]@kursh

i.lv
17.08.2012 14:28 [Knauf]

Fwd: Re: Fwd: 

Re: Fwd: RE: 

Knauf akcija

17082012164

.jpg

"čau,

vsjo opjatj ocen ploho. (..)"

147 [Knauf] 11.09.2012 16:17 [Knauf] [Knauf]
Flexfuge  cenas 

2012 LV.xlsx

Flexfuge  

cenas 2012 

LV.xlsx

"Depiņam ir citas cenas. Šīs cenas ir  visiem citiem klientiem." Pārdošanas cenas Flexfuge 

147a [Knauf] 26.09.2012. 12:44 [Knauf]

Top 15 

produkti LV 

2012 Jan-

Aug.xlsx

Top 15 

produkti LV 

2012 Jan-

Aug.xlsx

Top 15 produktu LV 2012 Jan-Aug saraksts

148
[..]@knauf

.lv
17.10.2012 10:07 [Depo]

Gruntis, Ready 

finish, cenas.

Strucprimer.p

df; 

Ready_Finish.

pdf; 

100_4166.JP

G; LV 

pardosanas 

cenas_no_01.

09.2012.xslx 

"Sveiks [Depo]! Pārsūtu info pēc vakardienas sarunas (..)" A cenas

149 [Knauf] 01.11.2012 17:02 [Knauf]

Task 

Completed: 

Rekomendejam

as cenas GKB 

no 01.08.2012 

"(..)"

[Knauf] 07.11.2012 09:33 "Sveiks [TNK]! Veicām ieteicamo cenu monitoringu visos lielākajos tirgotājos. Kuršos nesakrīt uz Rotband. Kādas iespējas to izlabot? (..)"

[..]@kursh

i.lv
07.11.2012 10:15 [..]@knauf.lv

Ieteicamās 

cenas!
"Mums ir visas iespējas. Depo cena ir 6.49 un 6.09 kad viņi sakārtos? (..) "

[..]@knauf

.lv
07.11.2012 11:33 [TNK]

Par: Ieteicamās 

cenas!

"[TNK], runa ir par standarta cenu. 6.09 ir cena ja pērk vismaz 1 paleti. Sākumā, kad runājām par ieteicamām cenām, tad taču sarunājām, ka 

Depo standarta cena būs dažu santīmu robežās zemāka nekā ieteicamā cena. Katrā ziņā mēs nevaram to uzspiest, tāpēc gadījumā ja nav Jūsu 

interesēs pieturēties pie šīs cenas, tad lūdzu paziņo mums. Paldies jau iepriekš, tai pat laikā ceru uz atsaucību. (..)"

[..]@depo.

lv
07.11.2012 1:57 PM [Knauf] [Knauf]

Oktobris 

2012.g. -> 

Knauf 

marketinga 

pakalpojumi 

(DK)

"Labdien!  Pārsūtu rēķinu par marketinga pakalpojumiem 2012 oktobrī. Lūdzu sagatavot un pārsūtīt saskaņošanai darba pieņemšanas – 

nodošanas aktu. (..)"

[Knauf]

[Knauf] 07.11.2012 2:03 PM [Knauf]

FW: Oktobris 

2012.g. -> 

Knauf 

marketinga 

pakalpojumi 

(DK)

145
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2005.gads

[Knauf] 07.11.2012 14:44 [..]@depo.lv [Knauf]

FW: Oktobris 

2012.g. -> 

Knauf 

marketinga 

pakalpojumi 

(DK)

image003.gif; 

image.004.pn

g; 

scan0569.pdf; 

Knauf 

akti.docx; 

image005.jpg; 

FW: 

Septembris 

2012.g. -> 

Knauf 

marketinga 

pakalpojumi 

(DK)

"(..) Pielikumā sūtu jums darba p-n aktus pie septembra oktobra rēķiniem (..)"

Darba pieņemšanas-nodošanas akts 30.09.2012.2)sekoja konkurentu darbībai tirgū, lai uzņēmums spētu 

pietiekami ātri reaģēt uz veiktajiem pasākumiem

[..]@depo.lv [Knauf]

[Knauf]

[Knauf] 07.11.2012 9:42 AM [..]@kruza.lv
Ieteicamās 

cenas

"Sveiki!

Veicām cenu monitoringu uz ieteicamajām cenām lielākajos tirgotājos. Ir dažas nesakritības arī Krūzas veikalos.  Kādas ir iespējas tās izlabot? 

(..)"

[..]@kruza.lv

[..]@knauf

.lv
12.11.2012 20:12 [..]@kruza.lv

FW: Ieteicamās 

cenas

"Sveiki [Krūza]!

Vai Tev sanāca pārbaudīt cenas? Ja gadījumā ir nesakritības, kad tās varētu tikt novērstas? Ļoti gaidu atbildi, paldies jau iepriekš! (..)" Ieteicamā plaukta cena (ģipši, plāksnes, špakteles)

153 [Knauf] 11.12.2012 17:14 [Knauf] Kurši tikšanās "Sveiki, nosūtu Tikšanās punktus; (..) 2.Piedāvā izskatīt iespēju papildināt ieteicamo cenu produktu sarakstu un tās pacelt par 3-4% (..)"

[..]@knauf

.lv
12.12.2012 16:30 [..]@kruza.lv MP 75 30kg

"Sveiki!

Ieteicamā mazumtirdzniecības cena MP 75 30kg – 4,70 gab/ar PVN (..)"

[..]@kruza.lv

155
[..]@knauf

.lv
13.12.2012 15:24 [..]@kurshi.lv [Knauf] Janvāra avīze.

"Sveika [TNK].

Tad kā runajām, janvāra avīzē liekam liekam Rotband. Par cik avīze strādā vairāk uz DIY, tad būtu vēlams norādīt visus iepakojumus un 

pielietojumu veidus, ka tas ir ne tikai ģipa apmetums, bet der arī logu ailēm, spraugu aizdarei u.t.t. Cenas zemāk: (..)"

156
[..]@kursh

i.lv
16.01.2013 11:30

[..]@gmail.co

m [Kesko]

DEPO_201202

.xls

knauf 

cenas.xls
Knauf cenas Depo 

[Kesko] 21.01.2013 9:45 AM
[..]@norgips.l

v

Ceturtdienas 

tikšanās - 

cancel

"[Norgips], Man ir mainījušies plāni un ceturtdien no rīta nevarēšu tikties pie tevis, sorry!

Tuvākajā laikā tikšos ar [Kesko] un [Kesko], lai pārrunātu, kā mēs tālāk veidojam mūsu sadarbību ar i-veikaliem (..)"

[..]@norgi

ps.lv
21.01.2013 10:20 AM [Kesko]

Re: 

Ceturtdienas 

tikšanās - 

cancel

"Tā nu nav labi , paši jūs gribējāt tikties es burtiski pierunāju pārējos , bet jūs ņemat un nolecat. Nedomāju ,ka kāds vēlreiz pavilksies uz ko 

līdzīgu."

[Kesko] 21.01.2013 11:06 AM
[..]@norgips.l

v

RE: 

Ceturtdienas 

tikšanās - 

cancel

"[Norgips],

Nu it kā ir man daži laiki nākamnedēļ, tajā pašā laikā es negribu riskēt ne ar tavu, ne arī ar savu vārdu. 

Ja es somu, vai savas tiešās vadības aktivitāšu, vai vēl kādu citu iemeslu dēļ nevarēšu ierasties arī uz šo laiku (un tāda varbūtība vienmēr pastāv), 

tad ...ar mani vispār vairs neviens Latvijā nerunās. 

Darām tā, ka es tev pateikšu kāds ir mūsu lēmums turpmākai sadarbībai ar i-klientiem un tad varēsi iedot info tālāk. Mēs kādu brīdi paskatīsimies 

kāda būs reakcija tirgū un kāds rezultāts, tad arī redzēsim ko darīt tālāk.(..)"

[..]@norgi

ps.lv
21.01.2013 11:15 AM [Kesko]

Re: 

Ceturtdienas 

tikšanās - 

cancel

"Tātad jūs tikties atsakāties. Atbildi ar jā vai nē"

[Kesko] 21.01.2013 11:22 AM
[..]@norgips.l

v

RE: 

Ceturtdienas 

tikšanās - 

cancel

"jā"

[..]@norgi

ps.lv
21.01.2013 11:26 AM [Kesko]

Re: 

Ceturtdienas 

tikšanās - 

cancel

"Nu tad jau tur ar somiem nav nekāda sakara"

[Kesko] 21.01.2013 11:27 AM
[..]@norgips.l

v

Re: 

Ceturtdienas 

tikšanās - 

cancel

"Tici man ar somiem un igauņiem tur ir vistiešākais sakars!"
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Nr. No: Datums: Plkst. Kam: 
Kopijas 

saņēmēji: 
Tēma: Pielikums Īss e-pasta saturs Īss pielikuma saturs 

2005.gads
[..]@norgi

ps.lv
21.01.2013 11:46 [Kesko]

Re: 

Ceturtdienas 

tikšanās - 

cancel

" es tā arī sapratu"

158
[..]@kursh

i.lv
21.01.2013 13:11

[..]@norgips.l

v

RE: Tikšanās 

ceturdien

"Ok 

[TNK]

Sveiks, 

Situācija tāda ,ka Rauta noleca un līdz ar to tikšanās zaudē savu jēgu"

[..]@norgi

ps.lv
21.01.2013 11:32 AM [LBTS]

Fw: Tikšanās 

ceturdien
"Sveiks, Situācija tāda, ka Rauta noleca un līdz ar to tikšanās zaudē savu jēgu"

[LBTS] 21.01.2013 4:00 PM
[..]@norgips.l

v

Re: Tikšanās 

ceturdien
"Ko daram? Viņi to dara apzināti vai vienkārši netiek?"

[..]@norgi

ps.lv
22.01.2013 2:52 PM [LBTS]

Re: Tikšanās 

ceturdien
"Sveiks Domāju ,ka apzināti. Neko nedaram"

[LBTS] 22.01.2013 3:57 PM
[..]@norgips.l

v

Re: Tikšanās 

ceturdien

" tad jau viņiem viss kārtībā un ir apmierināti.

V ai nu baidās no provokācijas, jo tādas tikšanās var būt pretlikumīgas un viņiem ir visvairāk ko zaudēt. ;) "

[..]@norgi

ps.lv
22.01.2013 16:01 [LBTS]

Re: Tikšanās 

ceturdien
"tā izskatās"

[Knauf] 01.02.2013 11:19 [Knauf] [Knauf]

Protokols 

Krūza 

31.1.2013.

"Tikšanās Krūza birojā 31.1.2013. 

Krūza - [Krūza], [Krūza], [Krūza]

Knauf - [Knauf], [Knauf], [Knauf]

(..) 6.Krūza gaida ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. Vēlas kredītfaktūru par to ievērošanu mēneša beigās. [Krūza]: ar parasto uzcenojumu 

25-30% nepietiek, vēlams 40%. 

7. Krūza: Mini GKB pārdošanas apjomi ir nokritušies, jo K-Rauta tur zemu cenu. Sakārtojiet situāciju un mēs tirgosim vairāk. (..)"

[Knauf]

161 [Knauf] 01.02.2013 15:23 [Knauf] [Knauf]
K ieteicamās 

cenas

K ieteicamas 

cenas2.xlsx; 

Flizu_limju_k

onkurentu_an

alize.xlsx; 

"Sveiki! Pielikumā uzmetums ieteicamajām cenām K-līnijai un [Knauf] veiktais cenu monitorings! Kādas Tavas domas? Priekš 

mazumtirdzniecības man liekas, ka esam diezgan lēti. Varbūt jāpaceļ cenas arī K līmēm, saglabājot projekta cenas??? (..)"
Cena, ieteicamā plaukta cena, u zcenojums tirgotājiem

[..]@knauf

.lv
04.02.2013 20:08 [Knauf]

"Mēs ar [Knauf] domājam, ka K2 noteikti nedrīkst plauktā būt dārgāka kā līdz šim bija Flexkleber (ap 7,00 Ls), un K4 nedrīkst piecelt uz 11.00 

Ls, jo tas būs par 4 Ls dārgāk, kā bija līdz šim un tas ir daudz. Mūsu priekšlikums ir pielikumā. Piecenojuma procents tirgotājam ir norādīts 

neņemot vērā atlaidi, kas nāk uzreiz PPR (5%). Par K5 un K6 ok, lai cena tāda paliek – lielais uzcenojums varētu būt tirgotājam kā motivācija 

tirgot specifisko mūsu līmi, jo var labi nopelnīt! Tavas domas????  Varbūt tomēr ar visu produktu cenu kāpumu paceļam K-liīnijai cenas par 5%, 

tirgotājiem tāpat uzcenojums būs pat ļoti labs, ja liksim šādas ieteicamās cenas! (..)"

[..]@knauf

.lv
05.02.2013 10:05 [..]@knauf.lv

Flizu_limju_ko

nkurentu_anali

ze (8) (3).xlsx

" Varam celt cenas K2 līdz 8.5 (..) Un cenas ari celsim pa 5 , pec tam dosim bonus par cenas ieverosanu"

[Knauf] 05.02.2013 14:42 [Knauf]

Par: 

Flizu_limju_ko

nkurentu_anali

ze (8) (3).xlsx

"Sveiki [Knauf]. Mēs ar [Knauf] tomēr gribetu palikt pie sava priekslikuma, jo mūsuprāt cenu kāpums ir pārāk straujš. Ja nu tomēr uz K2 liekam 

cenu 8.50, tad cik likt K4? Līdz šim Flexkleber 25kg cena mazumtirdzniecībā ir ap 7.00Ls"

163 [Knauf] 11.02.2013 16:06 [Knauf]
K ieteicamas 

cenas.xlsx

K ieteicamas 

cenas.xlsx

"[Knauf]

Мы хотим цены поднять на клей. (..)" Cena, ieteicamā plaukta cena, uzcenojums

[..]@knauf

.lv
12.02.2013 10:23 [..]@kruza.lv [Knauf] K-line cenas.

Ieteicamas 

cenas K-

line.pdf

"Labdien! 

Pielikumā nosūtu ieteicamās K-line mazumtirdzniecības cenas. Ņemiet vērā, ka cenas rēķinātas pēc cenām, kas stāsies spēkā pēc 11.03. un nav 

ņemta verā atlaide 5% par KZ grupu! Attiecīgi faktiskais peļņas procents ir augstāks! (..)"

Cena, uzcenojums,ieteicamā mazumtirdzniecības cena

[..]@kruza.lv

[Depo] 13.02.2013. 17:48 [Depo] [Depo]

Knauf SIA 

cenu 

paaugstinājums 

no 11.03.2013

OLAP main 

report.xlsx; 

OLAP main 

report_cenas.

xlsx

"(..) 1.Sakarā ar tirgus situāciju, Knauf SIA palielina pārdošanas cenas. 2. Visas produktu grupas, bet ne visām precēm, no 4% līdz 20% (2,25% 

no kopējā apgrozījuma) 3.Mēs izrunāsim ar piegādātāju par cenu nepacelšanu, vai pacelšanas atlikšanu, tikšanās laikā 22.02.2013. 

8.ned.pārbaudīsim konkurentu pārdošanas cenas." Pa gadiem, mēnešiem un  precēm, pārdošanas apjomi un uzcenojums.

[Depo]

166
[..]@norgi

ps.lv
19.02.2013 10:20

[..]@rautakesk

o.lv
[Kesko]

Fw: BĀZES 

CENU 

IZMAIŅAS 

UZ GKB NO 

18..03.13

CENU 

IZMAIņAS  

no 

18.03.2013..d

oc

"Cienījamie sadarbības partneri,

Darām jums zināmu, ka ar 18.03.2013. SIA Norgips maina bāzes cenas uz visiem ģipškartona veidiem  (satīt pielikumā)

Pateicībā par izpratni un cerībā uz turpmāko sadarbību"

Bāzes cenas ĢK

167 [Knauf] 22.02.2013 15:03 [Knauf] [Knauf]
K ieteicamās 

cenas

Ieteicamas 

cenas K-

line.xlsx

"Sveiki!

Pielikumā ieteicamās cenas K-līnijai! (..)"

Knauf pārdošanas cenas Latvijā - cena, ieteicamā mazumtidzniecības cena, uzcenojums (Flīžu līme (7), līme 

grīdai)

[Knauf] 22.02.2013 15:21 [Knauf]
Ieteicamās 

cenas

Ieteicamas 

cenas 

2013.xlsx

"Sveiki kolēģi!

Pielikumā mans redzējums, kuriem produktiem varētu likt ieteicamās m/t cenas (netaisam cenu akcijas u.t.t.). Gribu Jūsu domas – kaut ko 

papildinam, ņemam ārā vai pamainam????

Kad tiksim skaidrībā ar sarakstu, tad uzrēķināsim cenas! (..)"

Pārdošanas cenas (Flīžu līmes, Gruntis, ģipši, kaļķa-cementa pr., plāksnes, špakteles)

[Knauf]
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2005.gads

[..]@knauf

.lv
04.03.2013 15:19 [..]@kruza.lv [Knauf]

ieteicamās M/T 

cenas!

Ieteicamas 

cenas 

2013.pdf

"Sveiki!

Ir sagatavotas jaunās ieteicamās cenas – pielikumā. Mainam ar 13.03.2013.!

Vēl gribēju uzjautāt, kā veicas ar semināru grafiku pa veikaliem? (..)"

Pārdošanas cena, ieteicamā plaukta cena, uzcenojums (Flīžu līmes, Gruntis, ģipši, kaļķa-cementa pr., plāksnes, 

špakteles)

[..]@kruza.lv

170
[..]@knauf

.lv
04.03.2013 15:30 [..]@kurshi.lv Flīžu līmes!

Knauf_k_line

_mediju_kam

pana.doc; 

Ieteicamas 

cenas 

2013.pdf; 

"Sveiks [TNK]!

(..)

Tā kā Mārketinga kampaņa K-līnijas flīžu līmēm šodien jau sākas, gribētos, lai veikalos paradās jau jaunās flīžu līmes. Pielikumā kampaņas 

plāns!

Pielikumā pievienoju arī ieteicamo cenu sarakstu (labota cena Kleber P M), mainam uz 13.03.2013. kā sākuma runājām! (..)"

Pārdošanas cena, ieteicamā plaukta cena, uzcenojums (Flīžu līmes, Gruntis, ģipši, kaļķa-cementa pr., plāksnes, 

špakteles)

[..]@knauf

.lv
04.03.2013 15:54 [Depo]

Ieteicamās 

cenas

Ieteicamas 

cenas 

2013.pdf

"Sveicināti!

Pielikumā nosūtu jauno ieteicamo cenu sarakstu. Datums – 13.03.2013. (..)"

Pārdošanas cenas, ieteicamā plaukta cena, uzcenojums (Flīžu līmes, Gruntis, ģipši, kaļķa-cementa pr., plāksnes, 

špakteles)

[Depo]

[..]@knauf

.lv
05.03.2013 12:18 PM [Kesko] [Knauf]

Knauf  

Lieldienu 

akcija

"(..)"

[Knauf]

[..]@rauta

kesko.lv
05.03.2013 5:02 PM [Knauf]

RE: Knauf  

Lieldienu 

akcija

"(..) Par K-line: Cenas nokoriģēsim uz rekomendējamajām tiklīdz redzam ka konkurenti +/- to ievēro. (..)"

[Knauf]

[Knauf] 05.03.2013 17:08 [Knauf]

FW: Knauf 

Lieldienu 

akcija

"Info"

173
[..]@kursh

i.lv
11.03.2013 11:23 [Knauf]

depo_0803201

3.xls

depo_080320

13.xls

"

-- 

Labdien,

lūdzu"

"Lubānas ielas Depo cena ", "Dreilinu cena (..)", "Ieteicamā"

174 [Knauf] 18.03.2013 11:43 [Knauf]
ieteicamās 

cenas!

Ieteicamas 

cenas 

2013.pdf

"[Knauf] pielikuma jaunās ieteicsamās cena, parunā lūdzu ar Kuršiem!" Pārdošanas cena, uzcenojums, ieteicamā plaukta cena

175
[..]@knauf

.lt
28.03.2013 16:55 [..]@kruza.lv [Knauf] Knauf Flexfuge

Ieteicamas_ce

nas_Knauf_Fl

exfuge.pdf

"Labdien, [Krūza]!

Pielikumā nosūtu pārskatītās Knauf Flexfuge ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. (..)" Pārdošanas cena, ieteicamā mazumtidzniecības cena , uzcenojums (Knauf Flexfuge)

176
[..]@kursh

i.lv
09.04.2013 09:15 [TNK]

knauf cenas 

Depo
hppscan6.pdf

Pārdošanas cena, Ieteicamā plaukta cena, uzcenojums (Flīžu līmes, Gruntis, ģipši, kaļķa-cementa pr., 

plāksnes, špakteles)

177
[..]@kursh

i.lv
11.04.2013 08:48 [TNK] cenas

"Labdien,

šodien būs cenu maiņa.

Uz KNAUF reģipsi gan ir ieteicamā cena, to +/- ievēro Depo.

Tur īsti negribās mainīt ceno, tie pamuļķi skatās kas notiek Kuršu veikalos (..)"

[..]@kursh

i.lv
16.04.2013 16:09 [..]@kurshi.lv

Depo/Kursu 

cena ieteicams

[..]@kurshi.lv

[..]@kursh

i.lv
17.04.2013 16:47 [TNK]

Fwd: 

Depo/Kursu 

cena ieteicams

depo_110420

13salidzinat_i

eteicamais.xls

"(..)" Lubānas ielas Depo cena, Dreilinu cena, Lubānas ielas Depo cena, Dreilinu cena, Ieteicamā cena 

179
[..]@knauf

.lv
24.05.2013 17:32 [Depo] K-line u.c.

"Sveiks [Depo].

No 27.05. – 03.06. esmu atvaļinājumā, tāpēc gribēju lūgt izskatīt mūsu piedāvājumu par K-line sortimentu Depo veikalos;

Flexfuge cenas ir sakārtotas;

Varbūt varam aktualizēt jautājumu par mūsu grīdu produktiem (Nivello, FE50). Vai ir iespēja no Tevis saņemt informāciju, kādam vajadzētu būt 

mūsu piedāvājumam, lai varētu tās būt Depo sortimentā?

 

Pagaidām viss, paldies! (..)"

[..]@knauf

.lv
18.06.2013 5:47 PM [..]@kruza.lv

[..]@kruz

a.lv

Jūlija akcija, 

Ģipšu 

apgrozījums

"(..)"

[..]@kruza.lv [Knauf]
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2005.gads [Knauf]

[..]@kruza

.lv
25.06.2013 10:48 [Knauf] [..]@kruz

a.lv

RE: Jūlija 

akcija, Ģipšu 

apgrozījums

"Labdien, 

1) Kā izrunājam telefoniski, mūsuprāt cenu akcija uz līmjavam dos lielāku efektu. (..)"

[Knauf]

[Knauf]

[..]@knauf

.lv
25.06.2013 1:35 PM [Krūza]

[..]@kruz

a.lv

RE: Jūlija 

akcija, Ģipšu 

apgrozījums

Sveiki.

"Pārsūtu akcijas nosacījumus jūlija akcijai, šī iepirkuma cena būs spēkā no 26.06. – 31.07.13. (..) Zemākā akcijas cena ar PVN (..)"
Zemākā akcijas cena!

[Knauf]

[Knauf]

[..]@kruza

.lv
25.06.2013 14:13 [Krūza]

FW: Jūlija 

akcija, Ģipšu 

apgrozījums

"(..)" Zemākā akcijas cena

[Krūza]

[..]@knauf

.lv
02.07.2013 16:15 [..]@kruza.lv

[..]@kruz

a.lv

Augusta, 

Septembra 

akcija.

t_krekls.jpg

"Sveicināti!

Atsaucoties uz mūsu sarunu par akciju plānu, uz augustu un septembri piedāvāju sekojošas akcijas: (..) Zemākā akcijas cena ar PVN

(..)"

[..]@kruz

a.lv

[Knauf]

182
[..]@knauf

.lv
04.07.2013 17:05 [..]@kurshi.lv Augusta akcija

"Sveiks [TNK]!

 Nosūtu piedāvājumu akcijas produktiem augustā. (..)

(..) P.S. Lūgums akcijas cenu nelikt zemāku kā noradīt pēdējā ailē. Paldies. (..)"

[Knauf] 04.07.2013 17:04 "Sveiks [TNK]! Nosūtu piedāvājumu akcijas produktiem augustā. (..) Lūgums akcijas cenu nelikt zemāku kā noradīt pēdējā ailē. Paldies."

[..]@kursh

i.lv
09.07.2013 14:06 "Sveiks, tikko zvanīju uz Depo, flexis plauktā 6.19, tu gribi, lai es akcijā turu ausgtāku cenu par viņiem? (..) "

[..]@knauf

.lv
09.07.2013 20:23 [TNK]

Re: Augusta 

akcija

"Sveiks [TNK],

Šomēnes Rautās ir akcijas cena K4, kā jau Tu zini, Depo vienmēr seko līdzi cenām un "palien" nedaudz zem zemākās konstatētās. Ja mēs gribam 

to apiet tad varam padomāt cita veida akciju, piem. ar dāvanu pie pirkuma vai ko citu. Ja tā daram, tad lūdzu sazinies ar [Knauf], lai viņš 

padomā (es esmu atvaļinājumā). Ideālā variantā, ja dāvana būtu no Kuršu veikalu sortimenta (kā pagājušā gadā Flexis + ceļu sargi), tās mēs pēc 

akcijas beigām varam ar kredītrēķinu nokompensēt.  (..)"

184
[..]@kruza

.lv
02.08.2013 12:59 [..]@knauf.lv

par Sheetrock 

bojato 

daudzumu

"Labdien, [Knauf]

 1. Kā iepriekš bijam runājuši un kā pati redzēji mūsu noliktavā, vairākām Sheetrock bundžām iet nost vāki, līdz ar ko produkts iekšā sakalst. Uz 

doto brīdi mēs, neatverot paletes konstatējam bojātas 29 gab. Sheetrock 28kg. iepakojumā

Lūgums rast risinājumu šai situācijai.

 

Un vēl:

2. Mūsu pēdējā tikšanas reizē tika pacelti vairāki jautājumi par Sheetrock tirdzniecību:

-          rekomendējama pārdošanas cena

-          informācija par lentēm, kuras iespējams pasūtīt Vācijā – sortiments un cenas

-          vai Sheetrock produkcijai ir iespējams lielākais apmaksas termiņš?

-          Vai varam runāt par kādam reklāmas aktivitātēm un akcijām Sheetrock preču grupai

-          Kāda ir Jūsu vīzija par projekta cenu uz Sheetrock

 

Gaidīšu kādas ziņas. (..)"

[..]@knauf

.lv
09.08.2013 08:54 [..]@kruza.lv

[..]@kruz

a.lv

Septembra 

akcija.

"Sveiki [Krūza],

Atgādinu par septembra akciju, kā bijām vienojušies. Septembris – flīzēšanas sistēma. Akcijas produkti – K4 25kg; Fugenbunt; Flaechendicht F. 

Akcijas princips: Hidroizolācija – cenu akcija; K4 25kg 2 maisi + Fugenbunt 2kg dāvanā; K4 25kg 5 maisi + Fugenbunt 5kg dāvanā. Akcijas 

cenu piedāvājums hidroizolācijai norādīts zemāk, cena no Knauf puses būs spēkā no 26.08. – 30.09., par uzdāvinātajiem Fugenbunt, pēc atskaites 

iesniegšanas nokompensēsim ar kredītrēķinu, kā jau vienmēr to esam darījuši! (..)"

[..]@kruz

a.lv

[Knauf]

[Knauf]

186
[..]@knauf

.lv
12.08.2013 11:09 [..]@kurshi.lv [Knauf]

Septembra 

akcija

"Sveiks [TNK].

Kā vienojāmies, septembrī liekam fasādes materiālus, mans priekšlikums būtu uz sekojošajiem materiāliem: (..) Zemākā akcijas cena ar PVN (..)"

[..]@knauf

.lv
12.08.2013

08:09:22+0

000
[..]@kurshi.lv

[..]@knau

f.lv

Septembra 

akcija

"Sveiks [TNK].

Kā vienojāmies, septembrī liekam fasādes materiālus, mans priekšlikums būtu uz sekojošajiem materiāliem: (..) Zemākā akcijas cena ar PVN (..)"

[..]@kursh

i.lv
28.08.2013 14:58 [Knauf] [Knauf]

Fwd: 

Septembra 

akcija

copy of 

Septembra 

avīzes 

preces_28.08.

2013. (1).xls

"Labdien,

gandrīz vai vesela tēma par ko rītdien varētu runāt ar frau Knauf.

Mēs ielikām tādas cenas kā jūs likāt. Tagad man atsūtīja cenas kādas ir Depo veikalā Liepājā,

skat pilikumu. Mēs izskatāmies super!

Kas viņiem tādas par cenām, kas mūžīgā akcija pērkot vairumā?  (..)"

[Knauf]

[TNK]
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[..]@knauf

.lv
11.09.2013 12:20 [..]@kruza.lv

[..]@kruz

a.lv

4. kvartāla 

akcijas 

nosacījumi.

photo 1.jpg; 

photo 2.jpg; 

photo 3.jpg

"Sveicināti,

Pēc vakardienas sarunas nosūtu akciju plānu apkopojumu:

1. Oktobris – fasādes materiāli, cenu akcija. Zemāk norādītas fasādes materiālu iepirkuma cenas no Knauf, šīs cenas būs spēkā no 23.09. – 

31.10.2013.  (..) Zemākā akcijas cena ar PVN (..) 

Lūgums akcijas cenu neatspoguļot zemāku par norādīto.

2. Novembris, decembris:

* Flīžu līmes - cenu akcija uz K1 25kg un K4 25kg. Zemāk norādīta iepirkuma cena no Knauf, šīs cenas būs spēkā no 23.10.-31.12.2013. (..) 

Zemākā akcijas cena ar PVN(..)"

[Knauf]

189
[..]@norgi

ps.lv
14.10.2013 16:38 [TNK]

cenu maiņas 

vēsture

CENU 

IZMAIņAS  

no 

19.09.2011..d

oc; CENU 

IZMAIņAS  

no 

21.09.2012..d

oc; CENU 

IZMAIņAS  

no 

18.03.2013..d

oc; CENU 

IZMAIņAS  

no 

25.07.2012..d

oc; CENU 

IZMAIņAS  

no 

01.06.2012..d

oc

"Nosūtu tev visu ko atradu.

varbūt ir bijis vēl kas, bet nav saglabājies"
Bāzes cenas

[Depo] 28.10.2013 17:44 [Depo] [Depo]

Knauf SIA 

tikšanās 

protokols 

25.10.2013

Knauf_Tikšan

ās_protokols_

25 10 2013 

(2).xlsx

"Labdien.

Pielikumā piegādātāja Knauf SIA tikšanās protokols no 25.10.2013

Šobrīd gaidām sadarbības nosacījumu piedāvājumu 2014. gadam no SIA Knauf. (..)"

"22.02.2013. KNAUF: [Knauf], [Knauf]

DEPO: [Depo], [Depo], [Depo], [Depo] (..)

3) Knauf plāno, ka 2014 gadā saruks projektu būvniecība tirgū un saasināsies konkurence 

mazumtridzniecībā.

Šogad Latvijā samazinājas cenas objektiem. 

Knauf 2014. gadā plāno kompensēt zaudējumus projektos ar aktivitātēm mazumtirdzniecībā.

4) Bonusu sistēma 2014. gadam:

Knauf piedāvā palikt pie esošās bonusu sistēmas 2014. gadā.

Mēs piedāvājam papildus:

(..)

2) Piešķirt 1% papildus bonusu ģipškartonam, sakarā ar uzcenojuma kritumu un mazumtirdzniecības tirgus 

situāciju. Knauf nav spējīgi piešķirt bonusu ģipškartonam, bet izskatīs iespēju to atlīdzināt.(..)"

[Depo] [Depo]

[..]@rauta

kesko.lv
04.12.2013 09:00 [Knauf]

Akcijas AS 

Rautakesko 

nākamajam 

gadam

"(..)"

[..]@knauf

.lv
04.12.2013 1:29 PM [Kesko]

RE: Akcijas 

AS Rautakesko 

nākamajam 

gadam

"(..)"

[..]@rauta

kesko.lv
04.12.2013 14:10 [Knauf]

Akcijas AS 

Rautakesko 

nākamajam 

gadam

"Sveiks,

Paldies par piedāvājumu! (..)

Akcijas doma ir ievērojami palielināt klientu plšumu (..)"

[..]@knauf

.lv
06.12.2013 13:07 [Kesko]

RE: Akcijas 

AS Rautakesko 

nākamajam 

gadam

Ieteicamas 

cenas 

2013.pdf

"Sv eiks, [Kesko] !

Kā jau minēju mūsu telefona sarunā, pielikumā nosūtu ieteicamās plaukta cenas. Uz šiem produktiem mēs nerīkojam nekādas cenu akcijas.

No TOP produktiem varam piedāvāt februāra akcijai sekojošos:

Flīžu līme K4 25kg;

Sheetrock produkcija (Šis produkts ir gan ze m [Knauf] )

Mana skatījumā efektīvāk būtu tomēr Sheetrock, par cik tā ir TOP špaktele LV tirgū! (..)"

Pārdošanas cenas, ieteicamās plaukta cenas, uzcenojums (Flīžu līmes, gruntis, ģipši, kaļķa-cementa pr., 

plāksnes, špakteles)

192 [Knauf] 19.12.2013 17:32 [..]@kruza.lv [Knauf]

Knauf 

Flexfluge 

ieteicamās 

mazumtirdzniec

ības cenas

Knauf 

_Flexfluge_iet

eicamas 

mazumtirdzni

ecibas_cenas.

pdf

"Sveiks, [Krūza] ! Kā vienojāmies, pielikumā nosūtu Knauf Flexfluge ieteicamās mazumtirdzniecības cenas LVL un EUR ar PVN. Šīs cenas ir 

kalklulētas ar 40% uzcenojumu. Lūdzu dod ziņu, vai šāds koncepts Krūzai ir pieņemams un ja jā, kad varētu likt tam stāties spēkā. Paldies jau 

iepriekš!"

Knauf šuvju aizdaru Flexfuge ieteicamās mazumtirdzniecības cenas - Ieteicamā plaukta cena

188

190

191

2014.gads
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193 [Knauf] 06.01.2014 09:47 [..]@kruza.lv [Knauf]

FW: Knauf 

Flexfluge 

ieteicamās 

mazumtirdzniec

ības cenas

Knauf_Flexfl

uge_ieteicam

as_mazumtir

dzniecibas_c

enas.pdf

"Sveiks, [Krūza] ! Veiksmīgu un aktīvu startu 2014! Vēlējos pajautāt, vai izdevās izskatīt ieteicamās Flexfluge cenas?" Knauf šuvju aizdaru Flexfuge ieteicamās mazumtirdzniecības cenas - Ieteicamā plaukta cena

194 [Knauf] 13.01.2014 14:14 [Knauf]

RE: 

Rekomend?jam

?s Knauf 

Flexfuge 

mazumtirdzniec

?bas cenas.xlsx

RE: 

Rekomend?ja

m?s Knauf 

Flexfuge 

mazumtirdzni

ec?bas 

cenas.xlsx

" (..) Kā beidzās sarunas Depo par flexfuge cenām? Pielikumā ieteicamās Flexfuge mazumcenas, vadoties pēc Krūzas cenām (..)" Knauf iepirkuma cena, Rekomendējamā mazumtirdzniecības cena - uzcenojums

[..]@knauf

.lv
13.01.2014 16:35 "Čau! Depo noinformēju, ka Krūza cenas ir pacēlusi, teica, ka šīs nedēļas laikā nomonitorēs!"

[Knauf] 13.01.2014 16:42 [Knauf]

RE: 

Rekomend?jam

?s Knauf 

Flexfuge 

mazumtirdzniec

?bas cenas.xlsx

"Paldies! Gaidam depo atbildi un tad iesakam sis cenas opimerai un rautai?"

[Knauf] 23.01.2014 11:54
[..]@rautakesk

o.ee
[Knauf]

Meeting Knauf-

Rautakesko at 

29.01. in Riga

Knauf 

Flexfuge - 

offer 

Rautakesko 

LV.xlsx

"Dear [Kesko],

please find our proposal concerning loading of tile grout Flexfuge in Latvian K-Rauta stores attached.

We have created a recommended sales prices for the Flexfuge and discussed it with our Latvian customers. They have accepted this and have 

already implemented it.(..)"

Recommended sales prices of Knauf Flexfugein Latvia (pārdošanas cenas, rekomendējamās cenas, 

uzcenojums)

[Knauf]

197 [Knauf] 12.02.2014 10:27 [Knauf]
Uniflott - Rigas 

Buvserviss

"Cau! [Knauf] jautaja par Rigas Buvserviss. Ta ka Tu ar viniem kontaktejies, jautajums pie Tevis. Kadas vinu attiecibas ar Uniflott? [Knauf] 

saka, ka vini tirgo Uniflott zem iepirkuma cenas. Vai ved no EE? Tev ir kas zinaams? (..)"

198
[..]@knauf

.lv
17.02.2014 16:39 [Kesko] [Knauf]

Katalogs 2014 

aprilis - junijs

"Sveiks, [Kesko]!

Kā runājām, katalogā atspoguļojam fasādes siltināšanas materiālus, no kuriem zemāk norādītajiem piemērojam akcijas cenu:" (..) Lūgums 

akcijas cenu nepiemērot zemāku kā norādīts. Par noformējumu pārūpēsies [Knauf] :)"

[..]@knauf

.lv
24.02.2014 1:50 PM [..]@kruza.lv

[..]@kruz

a.lv
Marta akcija

" (..) No Knauf puses atlaides būs spēkā no 25.02. – 31.03.

Mans priekšlikums uz K4 norādīt akcijas cenu ne zemāk kā 8,99 EUR / ar PVN! (..)"

[Knauf]

[Knauf]

[..]@kruza

.lv
24.02.2014 14:25 [Krūza]

FW: Marta 

akcija
"(..)"

200 [Knauf] 27.02.2014 17:46 [Knauf]

Betokontakt, 

gipse tirgus 

cenas.xlsx

Betokontakt, 

gipse tirgus 

cenas.xlsx

Plaukta cenas Depo, Rauta, Kurši, Optimera

201 [Depo] 28.02.2014 17:18 [Depo] [Depo]

Pārrunu 

protokols 

Knauf SIA 

28.02.2014

Knauf_parrun

u_protokols_2

8.02.2014.xls

x

"Pārsūtu labotu pārrunu protokolu. (..)"

"28.02.2014. Knauf SIA: [Knauf], [Knauf]

DEPO: [Depo], [Depo], [Depo], [Depo]

5) Cenu kāpums no 17.03.2014

 Cena paaugstināsies visām preču grupām, bet ne visie produktiem vidēji par 3-5%

 Knauf plāno, ka mazumtirdzniecības cena varētu pacelties divu nedēļu laikā pēc noteiktā cenu kāpuma datuma

 Pārejas periodā tādi paši nosacījumi kā pagājušajā gadā.

(..)"

202
[..]@knauf

.lv
05.03.2014 15:43 [Kesko]

Ieteicamās 

cenas

Ieteicamās 

cenas 

2014.pdf

"Sveiks, [Kesko]!

Pielikumā nosūtu ieteicamo cenu sarakstu.(..)"

Cena, faktiskā cena ar atlaidi, uzcenojums, ieteicamā plaukta cena (Flīžu līmes, gruntis, ģipši, kaļķa-cementa 

pr., plāksnes, špakteles)

[..]@knauf

.lv
06.03.2014 12:29 [..]@kruza.lv

Ieteicamās M/T 

cenas

Knauf_ieteca

mas_mazumti

rdzniecibas_c

enas_2014.pd

f

"Sveicināti,

Pielikumā nosūtu Knauf ieteicamās M/T cenas!(..)"

Knauf ieteicamās mazumtirdzniecības cenas - cena, faktiskā cena ar atlaidi, uzcenojums, ieteicamā plaukta cena 

(Flīžu līmes, gruntis, ģipši, kaļķa-cementa pr., plāksnes, špakteles)

[..]@kruza.lv

204
[..]@knauf

.lv
10.03.2014 12:40 [..]@kurshi.lv

Ieteicamās 

cenas

Knauf_ieteica

mas_mazumti

rdzniecibas_c

enas_2014.pd

f; 

"Sveiks, [TNK].

Kā runājām, nosūtu ieteicamās cenas,

Kvalitātes salīdzinājumu par gatavajam špaktelēm [Knauf] Tev nosūtīs! (..)"

Knauf ieteicamās mazumtirdzniecības cenas - cena, faktiskā cena ar atlaidi, uzcenojums, ieteicamā plaukta cena 

(Flīžu līmes, gruntis, ģipši, kaļķa-cementa pr., plāksnes, špakteles)

203

195
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199
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205
[..]@kursh

i.lv
19.03.2014 16:34 [TNK]

Fwd: 

Ieteicamās 

cenas

Knauf_ieteica

mas_mazumti

rdzniecibas_c

enas_2014.pd

f; _.jpg

Knauf ieteicamās mazumtirdzniecības cenas - cena, faktiskā cena ar atlaidi, uzcenojums, ieteicamā plaukta cena  

(Flīžu līmes, gruntis, ģipši, kaļķa-cementa pr., plāksnes, špakteles)

206
[..]@kursh

i.lv
14.03.2014 10:46 [..]@kurshi.lv Cenas

Copy of  

Depo cenas 

07.03.2014.xl

s

"Paldies!"
Kurši cena, Depo, Depo apjoma cena, cenu starpība bez apjoma cenas, cenu starpība ar apjoma cenu, 

ieteicamās cenas +/-

207 [Knauf] 26.03.2014 16:48 [Knauf]

Ietecamas 

cenas 

2014.xlsx

Ieteicamā plaukta cena Krūza, Amurs.lv, Kurši, Optimera, Rauta, Buvserviss.lv (Flīžu līmes, gruntis, ģipši, 

kaļķa-cementa pr., plāksnes, špakteles)

208
[..]@buvs

erviss.lv
28.03.2014 14:24 [Knauf] RE: Cenas

"izlaboju

2014.gada 27.marts 16:40 [Knauf] <[..]@knauf.lv> rakstīja: 

Sveiks, [TNK].

Atsaucoties uz mūsu sarunu, nosūtu cenas (iekrāsots ar sarkanu). (..)"

[..]@norgi

ps.lv
28.03.2014 15:16 [..]@kurshi.lv

[..]@kurs

hi.lv

FW: Cenas no 

01.05.2014.

"28.03.2014.

Cienījamie sadarbības partneri.  

Darām Jums zināmu ,ka no 01.05.2014. mēs mainām sekojošas mūsu produkcijas bāzes cenas. (..)"

[..]@norg

ips.lv

[..]@knauf

.lv
27.03.2014 4:20 PM [..]@kruza.lv

Produktu 

cenas!
"Sveiki, [Krūza]. Atsaucoties uz mūsu sarunu, nosūtu cenas (iekrāsots ar sarkanu). Lūdzu paskaties. Paldies jau iepriekš! (..)"

[..]@kruza

.lv
01.04.2014 13:34 [Knauf]

RE: Produktu 

cenas!
"Sveiks, [Knauf]! Tē būs komentāri no mūsu puses: (..)"

211 [Knauf] 03.04.2014 09:17 [Knauf] cenas

Ietecamas 

cenas 

2014.xlsx

"(..)"
Ieteicamā plaukta cena Krūza, Amurs.lv, Kurši, Optimera, Rauta, Buvserviss.lv  (Flīžu līmes, gruntis, ģipši, 

kaļķa-cementa pr., plāksnes, špakteles)

213 [Knauf] 08.04.2014 14:29 [Knauf] ic

copy of 

ietecamas 

cenas 2014 

(3).xlsx

"(..)"
Cena, faktiskā cena ar atlaidi, uzcenojums, ieteicamā plaukta cena Krūza, Amurs.lv, Kurši, BN Kurshi, 

Optimera, Rauta, Buvserviss.lv, Depo (Flīžu līmes, gruntis, ģipši, kaļķa-cementa pr., plāksnes, špakteles)

214
[..]@knauf

.lv
08.04.2014 17:20 [Depo] Cenas "Sveiks, nosūtu cenas: (..)"

215
[..]@knauf

.lv
08.04.2014 17:24 [..]@kurshi.lv Cenas "Sveiks, cenas no Vienības gatves: (..) Ieteicamā plaukta cena EUR ar PVN(..)"

[Knauf] 29.04.2014 2:46 PM [Knauf]
Depo 

Apgrozījums
"(..)"

[Knauf] 29.04.2014 18:02 [Knauf]
RE: Depo 

apgrozījums
"(..)"

[Knauf] 30.04.2014 15:19 [Knauf]
FW: Depo 

apgrozījums

"Sveiki, [Knauf]! Uz 17.04. beidzot bija sakārtojušās ieteicamās M/T cenas visos dīleros uz visiem produktiem ieteicamo cenu sarakstā! Tā kā 

tikšanās reizē gāja runa par kompensāciju līdz brīdim, kad sakārtojās ieteicamās cenas, Depo jautā par cenu starpības kompensāciju! (..)"

[Knauf] 12.05.2014 12:45 [Knauf] [Knauf]
Depo GKB 

bonuss

Depo_bonuss

_GKB.xls
"Sveiki, Nosacījumi pielikumā. Ar [Knauf] ir saskaņots!" Bonuss par GKB apgrozījumu.

[Knauf]

[Knauf] 13.05.2014 12:54 [Knauf] [Knauf]
Depo profilu 

atlaide

Atlaides_uzre

iz_ppr_2014.

xls

"Labdien, Pielikumā papildināts saraksts ar atlaidi uzreiz pavadzīmē (pie profiliem pievienots Depo DIY) (..)" 27.12.2013. saraksts

[Knauf]

[Knauf]

[Knauf]
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[..]@norgi

ps.lv
28.03.2014 15:16 [..]@kurshi.lv

[..]@kurs

hi.lv

FW: Cenas no 

01.05.2014.

"(..) 28.03.2014.

Cienījamie sadarbības partneri.

Darām jums zināmu ,ka no 01.05.2014. mēs mainām sekojošas mūsu produkcijas bāzes cenas.

 

GKB   1.34 EUR/m2

GKBI   1.79 EUR/m2

GKF(12)   1.77 EUR/m2

GKF(15)   2.44 EUR/m2

HARD   2.19 EUR/m2

GU   1.99 EUR/m2

FLOOR   2.27 EUR/m2

REHAB   2.36 EUR/m2

 

Visi aprunātie noteikumi paliek iepriekšējie

Cerībā uz izpratni un turpmāku sadarbību (..) "

  

[..]@norg

ips.lv

[..]@kursh

i.lv
15.05.2014 13:54 [Depo]

Fwd: FW: 

Cenas no 

01.05.2014.

"(..)"

220 [Knauf] 19.05.2014 12:40 [Knauf] cenas

Ietecamas 

cenas 2014 

(3).xlsx

"(..)"
Ieteicamā plaukta cena, Krūza, Amurs.lv, Kurši, BN Kurshi, Optimera, Rauta, Buvserviss.lv, Depo (Flīžu 

līmes, gruntis, ģipši, kaļķa-cementa pr., plāksnes, špakteles)

[..]@kruza

.lv
29.05.2014 9:52 AM [Knauf] Cenas

"Sveika!

Pielikumā ir cenas produktiem!"

[Knauf] 29.05.2014 09:52 [Knauf] FW: Cenas "Sveiks, ir ok? (..)"

[Knauf] 29.05.2014 16:11 [..]@kruza.lv [Knauf] FW: Cenas
KNAUF_cen

as.xls

"Sveiki, [Krūza].

Vai mēs lūdzu varam Putzgrund un Klebespachtel M 25kg nomainīt akcijas cenu pret augstāku (skat. zemāk). Tas tāpēc, lai nesanāk situācija, ka 

akcijas cena ir zemāka kā standarta iepirkuma cena. Lūdzu nosūti precīzas cenas [Knauf], lai varam organizēt akcijas plakātus! (..)"
Vecā cena, jaunā cena

[..]@kruz

a.lv

222
[..]@kruza

.lv
30.05.2014 10:48 [Knauf] [Knauf] Re: FW: Cenas

KNAUF_cen

as.xls
"Labdien! Pielikumā cenas - izmainījām!" Vecā cena, jaunā cena

[Knauf] 02.06.2014 17:39 [Knauf] [Knauf]

Izmaiņas 

mēneša 

bonusos

Menesa_bonu

si_2014.xls

"Sveiki, Pielikumā izlabota mēneša bonusu tabula. Izmaiņas DEPO – turpmāk depo saņems 0,5% no kopējā apgrozījuma mēneša beigās! Par 

maiju vēl nav spēkā, pirmo rakstam par jūniju!"
27.12.2013.mēneša bonusu saraksts  

[Knauf]

[..]@knauf

.lv
02.06.2014 5:32 PM [Depo]

Motivācija – 

jūnijs!
"(..) Zemāk motivācijas piedāvājums jūnijam! (..)"

[..]@depo.

lv
03.06.2014 09:04 [Knauf] [Depo]

RE: Motivācija 

– jūnijs!
"Sveiks [Knauf],Paldies! Piedāvājumu pieņemam."

225
[..]@kruza

.lv
16.06.2014 12:49 [Knauf] cenas

KNAUF_DE

PO.xls
"Pielikuma salidzinajums ar depo un kruza rek.cenam. (..)" Rek.cena, Depo cena

[Knauf] 25.06.2014 17:31 [Knauf] [Knauf]
GKB mēneša 

bonusi Krūzai.

Kruza_GKB_

bonuss.xls
"Sveiki, nosacījumi pielikumā!" GKB mēneša bonuss par norādīto termiņu 

[Knauf]

229 [Knauf] 18.07.2014 17:37 [Knauf] [Knauf]

Knauf-Kruza 

tikšan?s 

protokols 

17.7.2014.docx

Knauf-Kruza 

tikšan?s 

protokols 

17.7.2014.do

cx

"17.7.2014. Dalībnieki:

Knauf: [Knauf], [Knauf]

Krūza: [Krūza], [Krūza], [Krūza]

(..)1.Ar Knauf produktiem neko nevar nopelnīt. Knauf nav uzstādījis sev par mērķi, lai partneri varētu 

nopelnīt. Krūza pētīs sortimenta attaisnošanos plauktos. Pārdošanā uz objektiem peļņa ir tik slikta, ka sliktāk 

nekad nav bijis. Knauf jāpārdomā iespējas, kā paaugstināt Krūza peļņu.(..)"

230
[..]@knauf

.lv
04.08.2014 13:24 [..]@kurshi.lv

Apmācības, Q-

filler

Q-

filler_cenas.x

lsx; 

"(..) • Esam uzrēķinājuši arī ieteicamo M/T cenu ar mērķi, lai cena tirgotājos krasi neatšķirtos – 19,50 Eur/gab ar PVN. Tā kā mēs sākumā arī 

dodam -10% no savas puses, tad būtu forši, ja šo atlaidi arī Jūs varētu izmantot iepazīšanās cenai; (..)"

231
[..]@knauf

.lv
22.09.2014 14:50 [..]@kurshi.lv Profili

"Sveiks, [TNK]!

Atsūti, lūdzu, Knauf profilu M/T cenas Kuršos, toreiz runajām, ka atsūtīsi. Paldies jau iepriekš! (..)"

[Depo] 01.10.2014 5:18 PM [Depo]

Kompleksās 

pārdošanas 

pārdevēju 

aptauja.

"(..)Būvmateriālu veikals K-Rauta, Knauf produktus mašinapmetumu MP75, Flīžulīmi K4, Rotbandu, klientiem piedāvā zem mūsu iepirkumu 

cenām. Ar piegādātāju izrunāts, līdz 03.10. sniegs mums informāciju un komentārus (..) "
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[Depo] 01.10.2014 17:37 [Depo]

RE: 

Kompleksās 

pārdošanas 

pārdevēju 

aptauja.

"(..)"

[..]@rauta

kesko.lv
07.10.2014 13:21 [Knauf]

akcijai 

novembris-

decembris

"Sveiks,

Ko vari piedāvāt no iekšdarbu materiāliem ziemas avīzei? (..)"

[..]@knauf

.lv
08.10.2014 16:18 [Kesko]

RE: akcijai 

novembris-

decembris

"Sveiks,

Nosūtu piedāvājumu akcijai. Tiefengrund:

(..) Ieteicamā akcijas cena ar PVN (..)"

234
[..]@knauf

.lv
09.10.2014 10:00 [..]@kurshi.lv K4 bilde

K4_25kg_fro

nt_CMYK.jpg

; 

K4_25kg_C

MYK.jpg; 

"Sveiks, [TNK]!

Pielikumā nosūtu divas bildes K4. Izvēlies , kura labāk iederās avīzē. Atgādinu, ka akcijas cena 9,99 Eur ar PVN. (..)"

[Knauf] 14.10.2014 10:09 [..]@kruza.lv GKB akcija! "(..) Diemžēl nesaņēmu zaļo gaismu akcijai GKB + Sheetrock! (..)"

[..]@knauf

.lv
16.10.2014 18:05 [..]@kruza.lv

FW: GKB 

akcija!

"Sveiki, [Krūza]!

Tātad kā vakar runājām, nosūtu info par akcijām:

1. Parēķināju GKB + profili, varam sakombinēt palete GKB + rokas paka (12 gab) CD profils 2.6m vai 3m.

2. K4 25kg cenu akcija. Ieteicamā akcijas cena 9,99 EUR/ar PVN. Iepirkums akcijas laikā (01.11. – 31.12.): 7,56 -13% = 6,58 Eur/bez PVN gab.

Gaidu ziņu! (..)"

[..]@knauf

.lv
21.10.2014 15:17 [..]@kurshi.lv

[..]@knau

f.lv

Kurshi_2014.xl

sx

"[TNK], labvakar

Paskaties lūdzu tabulā pielikumā - [Knauf] saskaitīja precīzi pa katru produktu, cik mums jāpaņem līdz gada beigām, lai dabūtu pieaugumu 9% 

pret 2013.g. (..)"

[..]@kursh

i.lv
23.10.2014 08:50 [TNK]

Fwd: 

Kurshi_2014.xl

sx

Kurshi_2014.

xlsx

"Labrīt,

no Knaufs atsūtīja cenu piedāvājumu pilnām mašīnām, dod papildus atlaidi 5%.

Ar knaufu ir problēma, ka viņiem ir noteiktās cenas. Vakar vakarā iebraucu Depo

un izanilizēju kā ir pie viņiem ar ieteiktajām cenām, nekas netiek ņemts par pilnu.

Šai sakarā, domāju likt tās pašas cenas, kuras tur depo, ja knauf ieteicamās ir ar uzc 20-30%,

tad tie rauj ar uzc no 5-20%. Avīzē būs no Knauf puses reklāma uz K4, no savas puses domāju, ka

vajadzētu likt Rotband, mp-75 un Tiefgrunti (..)"

[..]@knauf

.lv
05.01.2015 10:14 AM [Kesko] Q-filler

"Sveks, [Kesko].

Tātad, zemāk nosūtu cenas Q-filler! Pirmās ielādes nosacījumi -10% no šīs cenas:  12,38 – 10% = 11,14 bez PVN/ 25 kg maiss. Domāju, ka 

iepazīšanās cenu varētu likt 15,99 (sanāk kādi 18% uzcenojums).

(..)"

[Kesko] 05.01.2015 10:18 [Knauf] RE: Q-filler "Bildes sūti jau uzreiz. (..)"

238
[..]@knauf

.lv
26.03.2015 18:54 [Kesko] maija akcija

"(..) Cenu akcija sistēmas produktiem, cenu piedāvājums no mums zemāk. Ja godīgi flīžu līmes īsti aiztikt negribās, jo K4 ir ieteicamā M/T cena 

(uz doto brīdi gan noslīdējusi, taču uz maiju ceru sakārtosies) un K2 cena pati par sevi jau ir pietiekami adekvāta! (..) 

Īstenībā, būtu labi, ja akcija būtu sekojoša – pērkot vismaz 3 Knauf flīzēšanas sistēmas produktus (Līme, grunts, Hidroizolācija, silikons, 

šuvotājs), uz Knauf produktiem piem.-20%. Tad visticimāk nenoslīdētu cena citos tīklos. (..)"

239 [Kesko] 01.04.2015 15:01 [Knauf]
RE: maija 

akcija

"Sveiks,

Ok, darām tā.

(..)"
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