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Elmaara-Aiga Timma
Mums ir jauna, skaista un zinoša kolēģe! Maģistrantūras pēdējā
kursa studente sevī augsti vērtē radošumu un spēju pielāgoties
mainīgiem apstākļiem.  Ieguvusi pieredzi e-komercijā,
mārketingā, digitālo rīku pārvaldē un tirgus izpētē.  Elmaara
brīvi pārvalda igauņu, latviešu un angļu valodas.
Lūdzu cieniet un godājiet! 
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* Travitious - Piedzīvojumu spēle ikvienam, kam patīk laiku pavadīt dabā. Piedalies

dažādos piedzīvojumos un atklāj daudzas līdz šim neiepazītas vietas! Katrā maršrutā

Tu nokļūsi neparasti skaistās vietās, tomēr, lai tās ieraudzītu, būs jāliek lietā intuīcija

un prāts. Proti, Tev būs jāatrisina uzdevumi, lai dotos uz nākamo objektu. 
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Inga ir nolēmusi paplašināt savas zināšanas un devusies mācīties.
Viņas darbus pārņem Daina un Elmaara, jautājumu gadījumā
sazinieties info@entergauja.com, +371 28658900
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Materiāli
Esam pārveduši materiālus no Siguldas noliktavas uz biroja
telpām Ieriķos. Ja nu vēl kāds vēlas materiālus, zvaniet, rakstiet. 
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Esam sākuši sadarbību ar https://travitious.com * par piedzīvojuma
izveidi Gaujas Nacionālajā parkā. Ja ar Jums sazinās no Travitious,
lūdzu esiet laipni un izpalīdzīgi! Kopā izveidosim šo to jautru un
interesantu. Sākumā izmēģināsim ar 1-2 piedzīvojumiem, un
skatīsimies, kāda ir interese un atdeve, jo pasākums nav bezmaksas.
Uz vasaras tūrisma sezonu būs iespēja atkal veidot jaunas spēles!

Kontakti: 
elmaara@entergauja.com 

+371 27079926
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05 Uzlabojam un pilnveidojam mobilo
aplikāciju
Mobilo aplikāciju tagad var lietot arī tie,
kuri nezina latviešu vai angļu valodas, bet
pārzina krievu valodu.

Pašvaldības TIC – lūgums turpmāk
izmantot iespēju un pasākumus un ziņas
ievietot arī krievu valodā! Tā pat arī
joprojām web lapā – lūgums izmantot gan
angļu valodu, gan krievu valodu. Labs
piemērs Cēsu TIC,  jau šobrīd lielāko daļu
savu jaunumu ievieto arī angliski!
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Konkurss Facebook Siguldas
restorānu nedēļai. 
Izlozēta dāvanu karte 50 Eur apmērā maltītei kādā no mūsu biedru
restorāniem Siguldā. Konkursi būs arī Cēsu un Valmieras restorānu
nedēļai.



Rural Lifestyle projekta ietvaros online platformā Zoom norisinājās
projekta partneru divu dienu tikšanās, kur izrunājām turpmākās
aktivitātes un Enter Gauja prezentēja izveidotos piedāvājumus. Garu
pārrunu rezultātā visi partneri kopēji nonāca pie secinājuma, ka lauku
dzīvesveida kodols būs katras valsts mazs ciematiņš, kur ir attīstītas
lauku saimniecības. Mēs uzrunāsim Skujenes aktīvos saimniekus un
saimnieces.
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Rent a Local
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Esam izgatavojuši džemperus. Visi, kuri vēlas šos džemperus
iegādāties savai vai darbinieku lietošanai jūsu uzņēmumā, droši
rakstiet mums! Džemperi ir kā reklāmas materiāli Enter Gauja
zīmolam, tos nedrīkst pārdot, bet drīkst izmantot kā dāvanas.
Džempera cena biedriem – 5,50 Eur.
Pieejami pārdošanai arī tumši pelēkie Enter Gauja džemperi. Cena
17.25 EUR

Pašlaik tiek pievienota informācija par vietējiem gidiem mājas lapā
sadaļā “Rent a local” https://www.entergauja.com/lv/ko-darit/rent-a-
local
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Sazinamies ar IT speciālistiem par rezervēšanas sistēmas
uzlabošanu. Ņemot vērā pašreizējo situāciju, saprotam, ka ir
nopietni jādarbojas ar lapas uzlabošanu, lai nākotnē šī vietne
darbotos un būtu iespēja klientam saprotamā veidā rezervēt
un iegādāties pakalpojumus.
29.10 ieplānota tikšanās ar IT speciālistiem.

Uzturam labas attiecības un sadarbojamies ar Cēsu, Siguldas,
Valmieras, Pārgaujas, Priekuļu, Amatas, Līgatnes un Kocēnu
novadu tūrisma speciālistiem. Tikāmies Zoom sapulcē:

Paldies par uzmanību!
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Tika izsūtīts uzaicinājums piedalīties RE:TV komercraidījumā “Veiksmes
formula”. Ir nokomplektēti 4 dalībnieki 1.raidījumam, kas televīzijā būs redzams
8.decembrī. Aicinām arī tos, kas nav pieteikušies, apdomāt un izmantot šo iespēju!


