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Virtuālās tūres GNP 
07.02, 21.02 un 28.02 tika translētas virtuālās tūres
Facebook live pasākumā (Āraišu Ezerpils, Viesu nams
Agave un Valmiera). Tūres video publicēts
www.entergauja.com un Enter Gauja Youtube kontā. 
Visi biedri ir laipni aicināti piedalīties. Enter Gauja
nodrošina ar operatoru un pie nepieciešamības arī ar
gidu. Dalība ir bezmaksas. 

ITB Berlin NOW
Enter Gauja sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA)
piedalīsies pasaules vadošā tūrisma izstādē ITB Berlin NOW, kas notiks no 9.
līdz 12. martam, kā virtuāls pasākums. Izstāde notiks digitāli, nodrošinot
tūrisma nozarei tiešsaistes platformu, kur vienuviet satikt savus potenciālos
biznesa partnerus. Minēto platformu Enter Gauja birojs izmantos Gaujas
Nacionālā Parka pašvaldību, tūrisma uzņēmēju un Enter Gauja biedru, kā arī
daudzpusīgo Gaujas Nacionālā parka tūrisma piedāvājumu popularizēšanai.
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03 Apmācību cikls - Foto un video veidošana / Digitālais
mārketings
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Interreg Central Baltic projekta “Lauku dzīvesveids -
pievilcīgu lauku dzīvesveida tūrisma galamērķu
radīšana” (Rural Lifestyle - Creating attractive rural
lifestyle destinations) ietvaros tika noorganizēts
apmācību cikls. Apmācību dalībneiku skaits videji 35-
40 dalībneiki. 

Noslēgti līgumu ar Valmieras, Cēsu, Līgatnes, Priekuļu, Kocēnu,
Siguldas un Pārgaujas pašvaldībām par sadarbību 2021. gadā.
Izveidots stratēģiskais darbības plāns.

Piedalījāmies VPR inovāciju dienu pasākumos



Delfi.lv - Tūrisma gids
Tika publicēts raksts delfi.lv tūrisma sadaļā - Ziemas
pasaka Gaujas nacionālajā parkā: kur pabūt un ko
izbaudīt. Uzsvars likts uz ziemas atpūtas iespējām
dabā un pieminēti Enter Gauja biedri, kas piedāvā
aktīvu atpūtu ziemā. 
Raksts pieejams šeit:
https://www.delfi.lv/turismagids/latvija/ziemas-
pasaka-gaujas-nacionalaja-parka-kur-pabut-un-ko-
izbaudit.d?id=52929569
 

GNP digitālā prezentācija
Tiek veidota digitāla prezentācija, ko izmatot ITB
Berlin NOW izstādē, kā arī pēc izstādes.
Prezentācijā tiks ietverti svarīgākie fakti par GNP,
pašvaldībām, atpūtas iespējām, kā arī cita
potenciāliem sadarbības partneriem un
ceļotajiem nepieciešamā informācija.

Enter Gauja National Park logo

Ir izveidots jauns Enter Gauja National
Park logo. Logo tika nosūtīts Enter Gauja
biedriem, pašvaldībām un sadarbības
partneriem.  Lūgums nomainīt logo Jūsu
mājas lapās un turpmāk izmantot tikai
“Enter Gauja National park" logo. Ja
neesat saņēmuši jauno logo, lūgums
rakstīt uz info@entergauja.com
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Baltic Campings Map 2021
Sagatavots un nosūtīts makets Baltijas kempingu
katalogam.

Aicinājums piedalīties virtuālās tūrēs
Garums: 15-30 min. gari Live video tiek translēti tiešsaistē, EnterGauja FB
lapā un vēlāk ievietoti EnterGauja Youtube kontā un mājas lapā.  
Sižets: Tūres, meistarklases, apmācības, pasākuma apmeklējums u.c. 
Laiks: Svētdienas rīti  laika posmā no pl. 11 līdz 13. (iespējams arī cits laiks)
Piemēri: https://www.entergauja.com/en/enter-gauja/live-virtual-tour
Tehniskais risinājums: Operators ar stabilizatoru un mikrofoniem (2gb).
Iespējams, arī ka biedri/dalībnieki paši filmē. Jautājumu gadījumā rakstiet
uz info@entergauja.com
Enter Gauja biedriem dalība bez maksas. 
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Jaunu biedru piesasite

Notiek diskusijas par Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības
dalībnieku iesaisti, piesaisti un maksu par saņemtajiem
labumiem. Mērķis ir tiekties uz plašāku biedru iesaisti.
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Ir izveidota tehniskā specifikācija Enter Gauja e-veikalam un gaidām
pretendentu piedāvājumus. 
Mērķis izstrādāt oriģinālu un mūsdienu tendencēm, kā arī UX/UI (User
Experience / User Interface) principiem atbilstošu un lietotājiem draudzīgu
interneta veikalu, ar integrētām maksājumu apstrādes un piegādes
nodrošinātāju risinājumiem, kas tiks pievienots kā atsevišķa sadaļa esošai
lapai.

www.enetrgauja.com/Eshop
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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/1VgzCMgBxQhGQ16_1Aqu8Vvr5m
LpIgyr3?usp=sharing 
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Apmācību cikla atkārtošana
Pamatojoties uz lielu atsaucību un pieprasījumu, tiks
atkārtots apmācību cikls - kā izmantot viedtālruni
kvalitatīvu foto un video materiāla radīšanā un kā ar
digitālā mārketinga rīkiem piesaistīt klientus un
veicināt pārdošanu. 
Apmācības būs bezmaksas Enter Gauja biedriem, kā
arī visiem GNP tūrisma uzņēmējiem.  Apmācības
notiks 3 dienas. Datumi un laiki tiks precizēti.

Apmācības tiek organizētas Interreg Central Baltic
projekta “Lauku dzīvesveids - pievilcīgu lauku
dzīvesveida tūrisma galamērķu radīšana” (Rural
Lifestyle - Creating attractive rural lifestyle
destinations) ietvaros
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Soc. tīklu statistika:
Facebook: Seko 3229 cilvēki (pieaugums 82 cilvēki) 
Decembrī kopā publicēti 35 ieraksti un sasniegtā FB lapas auditorija  - 18 943 cilvēki.
Instagram: 1818 cilvēki (pieaugums 47 cilvēki)
Publicēti 22 ieraksti (114 story)  un sasniegtais Instragram lapas apmeklējums - 1161
cilvēki.

Paldies par uzmanību!
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