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Latvijas Kokrūpniecības federācija
Kristaps Klauss
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VMF Latvia = nozares atbilde uz 
pašu uzdotiem jautājumiem

Konkurēt vai nekonkurēt ar m3 «lielumu»?

Neatkarību nodrošina neieinteresētība vai 
interešu sabalansētība?

Mācīties no savām vai citu kļūdām?

VMF ir bizness vai serviss?

Gaidīt no valsts vai uzņemties atbildību?

Precizitāte par jebkuru vai saprātīgu cenu?

Ko vēl uz VMF platformas var attīstīt? 

VMF Latvia
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