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Reklāmas kampaņa I Lumao.de
Sadarbība ar vācu žurnālu Lumao.de |
Magazin für Familienreisen izvietota  otrā
reklamā, kampaņas ietvaros. 
Reklāmas raksts par iespējām Gaujas
nacionālajā parkā + soc. tīklu reklāma +
newsletter
Auditorija: Vācija, Šveice, Austrija,
Luksemburga u.c. Vidēji 50 000 lapu
skatījumi mēnesi.
Raksts pieejams šeit:
https://lumao.de/lettland-familienurlaub-
gauja/ 
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Video materiālu izveide - Rural Projekta ietvaors 

Līdz šī gada beigām plānots vēl viens (1) reklāmas raksts: Lumao-Tipp raksts, jeb ieteikumi no
żurnāla redakcijas/žurnālista + soc. tīkli + newsletter. Trešais raksts plānots par pilīm un
muižām Gaujas Nacionālajā parkā. 

"Rural Lifestyle - Creating attractive rural lifestyle destinations" projekta ietvaros tika izveidoti
video materiāli projektā iesaistītiem tūrisma uzņēmējiem - Viesu nams AGAVE, WILD'NESS
RETREAT & STUDIO un Skujenes uzņēmēji. Video mērķis ir parādīt uzņēmēju darbību un
piedāvātās iespējas, kā arī nokļūšanu no lidostas Rīga uz GNP reģionu, tādējādi popularizējot
lauku dzīvesveidu GNP. Video pieejamai Enter Gauja Youtube kanālā:
https://www.youtube.com/user/EnterGaujaTV/videos 

https://www.facebook.com/RuralLifestyleproject/
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Rural Lifestyle - Creating attractive rural lifestyle destinations" projekta
ietvaros tiek papildināts entergauja.com mājas lapas saturs un projekta
dalībnieki tiek ievietoti Enter Gauja mobilā aplikācijā. Projekta mērķis ir
veicināt lauku tūrisma ilgtspējīgu attīstību. 

                         Klastera Projekts
Jaunumi attiecībā uz Klasteru programmas grozījumiem:
1. Paredzēta Klasteru programmas īstenošanas termiņa pagarināšana līdz 31.12.2022.
2. Risku mazināšanai Klasteru programmas grozījumos iekļauts nosacījums par Klasteru
programmas ietvaros brīvā, nenokontraktētā ERAF finansējuma pieejamību tiem klasteriem,
kuriem uz 15.11.2021. ERAF investīciju ieguldījums ir vismaz 80% no kopējā projekta ietvaros
piešķirtā ERAF finansējuma.
3. Piesakoties papildu finansējumam proporcionāli līguma grozījumos ar CFLA būs jāparedz
rādītāju (komersanti, kas saņēmuši atbalstu (granti) un komersanti, kas saņēmuši nefinansiālu
atbalstu) paaugstināšana, esošo darbību rādītāju paaugstināšana vai arī jaunas darbības, kā tas
bija Klasteru programmas 2020. gadā apstiprināto MK noteikumu Nr. 205 grozījumu ietvarā.
4. Vienlaikus klasteriem būs jāiesniedz arī 2022. gada darbības plāns (gan īstenošanas termiņa
pagarinājuma, gan papildus finansējuma ietvaros).
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Darbības Rural Lifestyle projekta ietvaors 

                       Aktualitātes, pasākumi, relīzes
Tiek pievienoti pasākumi mājas lapā un mobilā aplikācijā, kā arī uzrakstīta relīze par
notikumiem un aktualitātēm. 
Atsākoties pasākumiem, Enter Gauja aicina iesūtīt jaunumus un aktualitātes uz e-pastu
info@entergauja.com, lai varam piedāvāt Enter Gauja komunikācijas kanālu apmeklētājiem
pilnu ieskatu par GNP jaunumiem un notikumiem. 
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                       De minimis
12 Enter Gauja biedriem piešķirts de minimis atbalsts, lai turpinātu klastera projekta aktivitātes.
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https://www.facebook.com/RuralLifestyleproject/
mailto:info@entergauja.com
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2014.-2021. gada jaunizveidoto taku apzināšana
balstoties uz informatīviem materiāliem, kā arī reģiona
tūrisma speciālistu sniegto informāciju;
Esošo taku izmaiņu fiksēšana, balstoties uz DAP
organizētām taku rekonstrukcijas un paplašināšanas
darbiem;
Taku datu pārbaude un neizmantot taku apzināšana un
dzēšana;

                      

Pabeigts darbs pie taku tīklojumiem. Ar GPS fiksētas
neapzinātās GNP reģiona tūrisma takas, t.sk. pēdējos 5
gados jaunizveidotās takas. Veiktās darbības:

Turpinām darbu pie maršrutu pievienošanas, apļveida
maršrutu izveides un sagatavotās informācijas
aktualizēšanu un pievonošana entergauja.com lapā. 
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                      shop.entergauja.com
Notiek aktīvs darbs pie Enter Gauja internetveikala. Ja ir vēlme tirgot GNP ražotu
produkciju Enter Gauja internetveikalā, lūgums sazināties ar mums, rakstsot uz
info@entergauja.com.
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Izveidotā tūrisma taku tīklojuma GNP reģionā aktualizācija 2021. gadā 

                       Jaunumu lapas izsūtīšana 
Tika sagatavota un izsūtīta jaunumu lapa potenciāliem
ceļotājiem un tūrisma jomas speciālistiem (tūroperatoriem,
sadarbības patneriem, potenciāliem  klientiem u.c.) ar īsu
GNP aprakstu, piedāvājumiem un aktivitātēm. Kopā
izsūtīts 850 cilvēkiem. Ar jaunumu lapu iespējams
iepazīsties šeit:
https://www.entergauja.com/userfiles/files/explore-
gauja-national-park-in-the-heart-of-latvia.pdf  
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                       Tikšanās ar MAK IT
02.12 plānota tikšanās ar Enter Gaujas mobilās aplikācijas izstrādātājiem par turpmāko
sadarbību. Enter Gauja birojs iepazīstinās ar vēlamiem labojumiem/izmaiņām. 
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Mājas lapas apmeklējums

Soc. tīklu statistika
Facebook: Seko 3602 cilvēki (pieaugums 17 cilvēki) 
Novembrī kopā publicēti 42  ieraksti un sasniegtā  (reach) FB lapas
auditorija  - 10 188 cilvēki.

Instagram:  2268 cilvēki (pieaugums 4 cilvēki)
Publicēti 16 ieraksti un 94 story. Sasniegtā unikālā auditorija - 1159

Paldies par uzmanību!


