
 

“Roger Hatchuel Academy” 

Konkursa noteikumi 

Par Roger Hatchuel Academy 

“Roger Hatchuel Academy” (http://inx.lv/jkf ) ir unikāls bezmaksas 5 dienu apmācību 

kurss angļu valodā, kurš norisinās no 18. līdz 22. jūnijam Francijā, Kannās, pasaules 

prestižākā radošuma festivāla “Cannes Lions” ietvaros . RHA ir unikāla iespēja iegūt 

jaunas zināšanas par aktuālākajiem un inovatīvākajiem jaunumiem radošajā 

industrijā, kļūt pārliecinātākam par savām spējām kā arī bez maksas piedalīties 

festivālā. 

Ik gadu kursos var piedalīties tikai 35 radošo industriju studenti no visas pasaules. 

!!! Dalībniekam ir jābūt pilna laika klātienes studentam un ne vecākam par 23 gadiem 
(Jabūt dzimušam PĒC 24.06.1994.) 

Šogad, lai kļūtu par vienīgo RHA dalībnieku no Latvijas ir jāpiedalās Inbox.lv (kas ir 

oficiālais “Cannes Lions” festivāla pārstāvis Latvijā) un RISEBA augstskolas rīkotajā 

konkursā. 

 Uzvarētāja ieguvumi 

Konkursa uzvarētājs pilnīgi bez maksas dosies uz Kannām (no 18. līdz 22. jūnijam) 

un kļūs par “Roger Hatchuel Academy” studentu, kuram tiek piešķirta pieeja visai 

“Cannes Lions” festivāla programmai, ieskaitot visus 5 apbalvošanas šovus un Young 

Lions ballītes. Visiem RHA studentiem tiek sniegta arī ekskluzīva piekļuve festivāla 

žūrijas telpām un tajās notiekošajam, kuras citiem festivāla apmeklētājiem ir slēgtas. 

Šis ir unikāls veids kā virzīt pasaulē aktuālu diskusiju - par radošumu komunikācijās, 

kā arī festivālā ir vienreizēja iespēja veidot jaunus, noderīgus kontaktus ar citiem 

nākotnē iespējamajiem festivāla uzvarētājiem.  

Balvā iekļauts: 

✓ Lidojums Rīga – Kannas – Rīga 

✓ Dzīvošana Kannās no 18. līdz 22. jūnijam 

✓ Unikālas lekcijas 

✓ Individuāla pieeja mācību procesā 

 

 

http://inx.lv/jkf


Oficiālais pārstāvis Latvijā 

 

 

Inbox.lv ir oficiālais “Cannes Lions” festivāla pārstāvis Latvijā. 

 Mīlētākais pašmāju zīmols Inbox.lv jau gandrīz 20 gadus piedāvā savus 

pakalpojumus interneta lietotājiem. Šo darbības gadu laikā aktivizēto e-pasta kastīšu 

skaits sasniedzis vairāk kā 10 miljonus, turklāt ar katru dienu šis skaitlis turpina 

pieaugt. Inbox.lv jau devīto gadu pēc kārtas atrodas Latvijas mīlētāko zīmolu topā, 

kas parāda darbības rezultātus ne tikai skaitliskā vērtībā, bet arī tautas atzinumā.  

 

 

Radīts Latvijā  

Kopš dibināšanas brīža Inbox.lv ir 100% Latvijas produkts.  

 

Saprotama un ērta lietošana  

Par galveno mūsu e-pasta sistēmas priekšrocību 95% inbox.lv lietotāju atzīst tā 

vienkāršo un parocīgo lietošanu.  

 

Pieeja e-pastam no jebkuras ierīces  

Izmantojot datoru, telefonu vai planšeti, Inbox.lv e-pasts ir pieejams jebkurā lietotāja 

atrašanās vietā. Inbox.lv bezmaksas mobilā aplikācija nodrošina piekļuvi e-pastam it 

visur. 

 

Apjomīga e-pastkaste  

Inbox.lv  e-pastkastes izmērs ir 20 GB, maksimālais vēstules izmērs – 50 MB. Tas ir 

ievērojami vairāk kā konkurentu piedāvātais.  

 

INBOX.LV "mākonis"  

Lai kas arī nenotiktu ar lietotāja datoru vai telefonu, modernās INBOX.LV 

mākoņservisu tehnoloģijas nodrošina līdz pat 99,95% nepārtrauktu piekļuvi e- 

pastam un visaugstāko drošību visiem datiem.  



Statistika 

 

 

Bezmaksas tehniskā atbalsta dienests 

Rūpes par katru Inbox.lv lietotāju ir mūsu prioritāte Nr.1!Mēs nodrošinām 

bezmaksas tehnisko palīdzību un atbalstu gan ar e-pastu starpniecību, gan telefoniski 

latviešu, krievu vai angļu valodā.  

 

 

AKTĪVIE* LIETOTĀJI: 

• 1 dienas laikā – 408 714 

• 7 dienu laikā – 1 008 977 

• 14 dienu laikā – 1 616 374 

• Mēneša laikā – 2 659 013 

 

1) 25-34 gadi (37,25%) ;       2) 35-44 gadi ( 22,14%) ;         3) 45-54 gadi (15,87%) ;        

4) 55-64 (11,59%) ;             5) 18-24 gadi (10,45%) ;              6) 65+ gadi (2,70%).       

Kopā: 724 615 lietotāji 

 

LIETOTĀJI** PĒC DZIMUMA 

1. SIEVIETES 60,89% 

2. VĪRIEŠI 39,11%  
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LIETOTĀJI** PĒC VECUMA



 

 

* To lietotāju skaits, kuriem jūsu aktīvā datumu diapazonā (no 04.02.2018. līdz 05.03.2018.) 

pēdējā dienā bija vismaz viena sesija. 

The number of unique users who had at least one session within the last day in your active date range. 

** Lietotāji, kuri noteiktajā datumu diapazonā (2018.gada janvāris)  ir sākuši vismaz vienu 

sesiju 

Users who have initiated at least one session during the date range.  

Google Analytics dati 01.02.2018. – 05.03.2018. 

 

Konkursa uzdevums 

PROBLĒMA: 

2017. gadā veicot Inbox.lv lietotāju apmierinātības pētījumu, tika noskaidrots, ka 

gandrīz puse no aptauju aizpildījušajiem respondentiem (11 662respondenti)  kā 

galveno problēmu saskata lielo reklāmas daudzumu (jo īpaši izlecošo reklāmu) , kuras 

respondenti definē kā traucējošas un kaitinošas.  

Lai arī uzņēmums apzinās, ka portāla lietotāji būtu apmierinātāki, ja tiktu samazināts 

reklāmu daudzums, taču šāds risinājums nepastāv. Iespēja netirgot reklāmu 

klientiem, kā arī tās daudzuma samazināšana nevar būt kā piedāvātais risinājums, jo 

šis ir galvenais uzņēmuma ienākumu avots no kura tiek segtas visas ar uzņēmuma 

darbību saistītās izmaksas, kā arī tas nodrošina iespēju visiem izmantot Inbox.lv 

piedāvātos pakalpojumus bez maksas. 
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LIETOTĀJU** ĢEOGRĀFISKIE DATI



 

 

MĒRĶIS: 

Panākt, lai Inbox.lv lietotājiem reklāma šķistu mazāk traucējoša.  

UZDEVUMS: 

Izveidot oriģinālu risinājumu dotā darba uzdevuma problēmai. 

FORMĀTS: 

Iesniegtā darba formāts nav būtisks – tas var būt apraksts word formātā, 

prezentācija, video utt. Kā galvenā prioritāte tiks izvērtētā iesūtītā risinājuma IDEJA.  

Tomēr iesakāms ievērot punktus: 

- Ideja ( vai piedāvātais risinājums ir realizējams) 

- Idejas realizācijas posmi un kanāli, 

TERMIŅŠ: 

Darba uzdevuma risinājums jāiesūt LĪDZ 18.04.2018. plkst. 12:00  

uz e-pastu  canneslions@inbox.lv subjektā norādot “Pieteikums RHA 2018” 

 

 

 

 

 

 

Ar papildus jautājumiem par konkursu vērsties pie : 

 

RŪTA VECUMA 

Mārketinga projektu vadītāja 

+371 67359509 

Ruta.vecuma@co.inbox.lv  

 www.facebook.com/inbox.lv  
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