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02Virtuālās tūres GNP 
10., 17. un 31. janvārī pārraidītas virtuālās tūres
(Cēsu pilsēta, Lielstraupes pils un Liepas muiža.
Tūres video publicēts www.entergauja.com un
Enter Gauja Youtube kontā. 
Tūres iespējams noskatīties šeit:
https://www.entergauja.com/en/enter-gauja/live-
virtual-tour
Visi biedri ir laipni aicināti piedalīties. Enter Gauja
nodrošina ar operatoru un pie nepieciešamības arī
ar gidu. Dalība ir bezmaksas. 

01E-Veikals
Esam online tikušās ar IT speciālistiem par internetveikala izveidi.
Pašlaik esam finiša taisnē un veidojam internetveikala tehniskās
specifikācijas sastādīšanu. Mērķis ir izveidot ērtu un modernu e-
veikalu, kurā iespējams tirgot biļetes, preces un dāvanu kartes.
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03 Rural Lifestyle 
Piedalījāmies Interreg projekta “Lauku dzīvesveids”
koordinācijas sanāksmēs un darbības plāna sanāksmēs. Esam
izveidojušas 7 piedāvājumus lauku dzīvesveida baudīšanai
Skujenē. No 8. februāra uz nedēļu pāņemsim FB konta "Rural
Lifestyle - Creating attractive rural lifestyle destinations"

Notiek saspringts darbs pie darbības plāna izveides sadarbībā ar
GNP pašvaldībām. Bijušas divas online sapulces. Izrunātas
iespējamās mārketinga aktivitātes, dalība izstādēs un nākotnes
plāni. Strādājam pie stratēģiskā plāna izveides.

05 Apmācības
Esam sākušas organizēt online apmācības, kas
plānotas jau februārī (tuvākajā laikā saņemsiet vairāk
info). 



Maršruti
Pievienoti jauni VELO maršruti - Prom no steigas uz
Kvēpenes mieru, Mazais loks apkārt Raiskuma
ezeram un Uz Rūcamavotu un Sarkanajām klintīm.

Pieaudzis pieprasījums pēc apļveida maršrutiem.
Esam sazinājušās ar speciālistu par jaunu apļveida
dabas taku izveidi GNP (plānots darbus uzsākt 2021.
gada pavasarī).
Tuvākā laikā plānota arī esošo maršrutu pilnveide
mobilajā aplikācijā, pievienojot trūkstošos apskates
objektus.
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GNP digitālās prezentācijas 
Ir uzsākts darbs pie digitālās prezentācijas par GNP, ko prezentēt
virtuālo izstāžu laikā.07

Sadarbība

Meklējām arī jaunas projektu iespējas, pašlaik notiek sarakste ar
potenciālajiem partneriem (Cosme).
Ka arī, tiek meklētas sadarbības iespējas reklāmas aktivitātēm
(vides reklāma, bukletu izvietošana, raksti).
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09Zīmola rebrendings

Ir veiktas izmaiņas 
zīmola nosaukumā - Enter
Gauja National Park. Arī sociālos
tīklos ir pārsaukts nosaukums.
Strādājam pie logo
pārveidošanas, kur tiek pielikts
klāt vārds "National Park". 
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Baltic Campings Map 2021
Nopirkts reklāmas lauks (plakāts) Baltijas kempingu
katalogā.

Biedru pasākumi, attēli, jaunumi
Aicinām biedrus iesūtīt info par gaidāmiem
pasākumiem, jaunumiem , kā arī attēlus, publicēšanai
Enter Gauja mājas lapā, aplikācijā un sociālajos tīklos.
Info, lūdzu, sūtiet uz e-pastu: info@entergauja.com
Kā arī, vēl joprojām darbojas google drive links, kur
var ielikt aktuālās bildes. Paldies tiem, kas to aktīvi
dara ;) 
Links Jūsu bilžu un video augšupielādei:
https://drive.google.com/drive/folders/1VgzCMgBxQ
hGQ16_1Aqu8Vvr5mLpIgyr3?usp=sharing 
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Aplikācija

MAK IT ir nosūtīts pieprasījums par aplikācijas
pielāgošanu mūsu vajadzībām. 
Nepieciešams pamainīt filtrāciju un noņemt sadaļu
"piedāvājumi". Gaidām iespējamos risinājumus un
cenas šādām izmaiņām. 
Pievienoti 4 jauni velo maršruti. 

10

11



Soc. tīklu statistika:
Facebook: Seko 3147 cilvēki (pieaugums 55 cilvēki) 
Decembrī kopā publicēti 42 ieraksti un sasniegtā FB lapas auditorija  - 26 738 cilvēki.
Instagram: 1771 cilvēki (pieaugums 179 cilvēki)
Publicēti 22 ieraksti un sasniegtais Instragram lapas apmeklējums - 1550 cilvēki.

Paldies par uzmanību!

L A P A  0 5STATISTIKA
Mājas lapas apmeklējums


