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Izveidota A4 reklāma (plakāts) Baltic Outlook žurnālā uz
diviem mēnešiem (apvienotais aprīļa-maija numurs).
Plānotā auditorija 120 000, kā arī visi žurnāli airBaltic
mājas lapā ir pieejami lasīšanai. Katalogs pieejams šeit:
https://www.airbaltic.com/about/press/outlook/uploads/a
pril2021.pdf?fbclid=IwAR3ZsW5p7-
qHPNXP8Dbk93T_6DDXFzL7gjEJ3j4rqJ2ryY2fR4XYGyR
yz40 

ITB Berlin NOW
Enter Gauja birojs kopā ar Siguldas, Amatas un Cēsu pašvaldībām piedalījās
ITB Berlin NOW izstādē, kas notika no 9. līdz 12. martam, kā virtuāls
pasākums. Izstādē uzsvars tika likts uz biznesa kontaktu veidošanu, rīkojot
tikšanās un pārrunas ar potenciāliem sadarbības partneriem un tūrisma
operatoriem. Vairāk informācijas par izstādes gaitu un rezultātiem meklēt šī e-
pasta pielikumā.
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03Apmācību 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 atkārtoti
noorganizēts apmācību cikls. Pietikumu skaits - 83
cilvēki. 

Tikšanās ar diviem potenciāliem Enter Gauja biedriem –
Valmieras airēšanas klubs "Straume" un "SHOOTER" lāzerparks.
Tika prezentēta iespēja kļūt par Enter Gauja biedru un ieguvumi
no sadarbības ar Gaujas nacionālā parka tūrisma klasteri.

Baltic Outlook 

https://www.airbaltic.com/about/press/outlook/uploads/april2021.pdf?fbclid=IwAR3ZsW5p7-qHPNXP8Dbk93T_6DDXFzL7gjEJ3j4rqJ2ryY2fR4XYGyRyz40


Aviareps Nordic virtuālā izstāde
Enter Gauja gatavojas Aviareps Nordic virtuālai izstādei,
kas notiks  2021. gada 20. – 21. Aprīlī. Šis ir interaktīvs
pasākums, kurā izstādes dalībnieki un apmeklētāji var
izveidot savus unikālos “avatarus” lai virtuāli satiktos,
reāllaikā pievienoties tiešsaistes sapulcēm, apmainīties ar
vizītkartēm, lejupielādēt virtuālas brošūras un videoklipus,
rīkot virtuālas sanāksmes. 

Enter Gauja internetveikals
Parakstīts līgums un uzsākts darbs pie Enter Gauja
internetveikalā izstrādes. Tuvākā laikā informēsim par
iespēju pievienot suvenīrus, preces, dāvanu kartes u.c.
internetveikala sortimentam. 

Enter Gauja National Park logo

Lūgums visiem biedriem un sadarbības
partneriem izvietot Enter Gauja jauno logo savās
mājas lapas. Logo pievienots e-pasta pielikumam. 
Ja nepieciešams pielāgot logo izmērus vai
formātu, lūgums, rakstīt uz info@entergauja.com
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Veselības Tūrisma klasteris

Uzsākta sadarbība ar Veselības Tūrisma klasteri. Veidosim
kopīgu piedāvājumu un reklamēsim viens otru mūsu
mājas lapās. 
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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). 
Enter Gauja biedriem dalība bez maksas. 
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Ir piesūtīti klāt zaļie Enter Gauja džemperi ar jauno logo.
Šie džemperi nav paredzēti pārdošanai, bet tikai biedru pašu
lietošanai  (prezentreklāmai, darbiniekiem), cena biedriem no
5,58+ PVN. Pieejamie izmēri no XS - XL

Lūdzu, dodiet ziņu, ja ir vēlme pasūtīt džemperus.

Enter Gauja džemperi 

Piedāvājumi 
Aicinām biedrus iesūtīt aktuālos piedāvājumus, jaunumus,
atlaides u.c. lai varam papildināt Enter Gauja piedāvājumu
sadaļu. Ja mainās informācija par darba laiku,
piedāvājumu klāstu, kontaktinformācija u.c., lūgums
rakstīt uz info@entergauja.com 
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Soc. tīklu statistika:
Facebook: Seko 3271 cilvēki (pieaugums 42 cilvēki) 
Martā kopā publicēti 33 ieraksti un sasniegtā FB lapas auditorija  - 11 987 cilvēki.
Instagram: 1855 cilvēki (pieaugums 37 cilvēki)
Publicēti 12 ieraksti (76 story)  un sasniegtais Instragram lapas apmeklējums - 1121 cilvēki.

Paldies par uzmanību!
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