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Ar rakstu par atpūtu ģimenēm GNP variet
iepazīties ŠEIT
Ar rakstu par kempingiem variet iepazīties
ŠEIT

Izveidoti un publicēti raksti par Gaujas Nacionālo
parku igauņu ceļošanas portālā Trip.ee. 
Raksts par plašajām atpūtas iespējām ģimenēm
aicina gan izbaudīt atpūtas parkus,
meistarklases, degustācijas pie uzņēmējiem, gan
izzināt dabas objektus un pilis, muižas.
Raksts par kempingiem aicina tūristus ar un bez
kemperiem izbaudīt dabas caurvīto kempingu
viesmīlību, aplūkot tuvumā esošos kultūras,
vēstures un dabas objektus un izmēģināt aktīvās
atpūtas piedāvājumus.
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01 Izveidoti un publicēti 2 raksti igauņu ceļošanas portālā Trip.ee par
Gaujas Nacionoālo parku

Ceļošanas portālā Trip.ee turpinās Gaujas
Nacionālā parka baneru reklāmu displejošana

https://trip.ee/uudised/puhka-laetis-ideed-pereseiklusteks-gauja-rahvuspargis
https://trip.ee/uudised/soovitusi-laetis-kaempingud-gauja-rahvuspargis-cesise-vallas


Izveidota un publicēta preses sleja Enter Gauja mājaslapā un Travelnews portālā par seno
tradīciju, prasmju un amatu meistarklasēm, kurās viesi aicināti apgūt un pašiem izmēģināt
dažādas aktivitātes.

Ar rakstu variet iepazīties:
1) Enter Gauja
2) Travelnews
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02 Preses sleja par seno amatu prasmju iepazīšanu Gaujas
Nacionālajā parkā

https://travelnews.lv/?m_id=18252&i_id=5&pub_id=134709&Esi-tur-kur-vel-neesi-bijis--Aizraujosi-gidu-vaditi-pargajieni-Cesu-novada
https://www.entergauja.com/lv/jaunumi-un-notikumi/zinas/apgusti-un-izmegini-seno-amatu-prasmes-gaujas-nacionalaja-parka
https://travelnews.lv/?m_id=18252&i_id=5&pub_id=134709&Esi-tur-kur-vel-neesi-bijis--Aizraujosi-gidu-vaditi-pargajieni-Cesu-novada
https://m.travelnews.lv/?pid=135078
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Izveidoti un publicēti reklāmu baneri park4night
mobilajā aplikācijā.  Tie ir redzami mobilās ierīcēs
lietotājiem 100 kilometru rādiusā ap Gaujas Nacionālo
parku. Un aizved uz ralstu par kempingiem GNP.
Park4night orientējas uz kemperu un auto ceļotāju
auditoriju.
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Gaujas Nacionālā parka baneru
ievietošana park4night aplikācijā

04 Gaujas Nacionālā parka maršrutu
ievietošana aplikācijā "Trailforks"

Ievietoti 15 Gaujas Nacionālā parka maršruti un 
 aplikācijā "Trailforks". Darbs turpinās pie maršrutu
ievietošanas. "Trailforks" ir taku pārvaldības sistēma ar
mērķi uzturēt, popularizēt un demonstrēt taku tīklus.
Aplikācija ir populāra Skandināvijā, Anglijā, Vācijā,
Itālijā un vēl citās valstīs.

Tāpat arī turpinās darbs pie maršrutu ievietošanas
interneta vietnē pesciujuturas.lt

Maršrutos pievienoti GPX faili, apraksti, atrašanās
vietas, sarežģītības pakāpes u.c. informācija

05 Gaujas Nacionālā parka informācijas aktualizēšana
Tripadviser.

Veikta informācijas un piedāvājumu rediģēšana un pievienošana Tripadviser
interneta vietnē.



07
Augustā Enter Gauja birojs klātienē tikās individuāli ar Cēsu, Valmieras un Siguldas
novada pašvaldības tūrisma speciālistiem, lai pārrunātu turpmāko mēnešu un nākamā
gada Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības aktivitātes.
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Tikšanās ar tūrisma speciālistiem

08 Sadarbības novērtējuma diskusija ar Dabas aizsardzības
pārvaldi

Augustā norisinājās saruna ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistu par Gaujas
Nacionālo parka tūrisma biedrības un DAP līdzšinējo sadarbību un ieteikumiem
turpmākai sadarbībai.

06 Biedrībā iestājies 1 jauns biedrs

"Pils Pagrabi" Līgatnē ir smilšakmens
alu komplekss un piedāvā baudīt Āzijas
tējas ceremoniju, piedāvājot pilnīgi
jaunu smaržu, garšu, sajūtu un
skaistuma pieredzi.

"Te nav ne pils, ne lielas rosības, ne
košu suvenīru vai skaļas mūzikas – tā
vietā šūpuļtīkli, galdiņi un koka soli,
vieta ugunskuram, pieklusināta gaisma
un mājīga virtuvīte."

Norisinājās tikšanās un sarunas ar restorānu AKUSTIKA un Raiskumu labumu darītavu
par iestāšanos biedrībā.

09 ITB Berlin un MATKA tūrisma izstādes 2023.gadā

Enter Gauja iesniegusi dalības pieteikumi starptautiskā tūrisma izstādē ITB Berlin, kas
norisināsies 7. – 9. martā 2023.gadā

Šobrīd notiek komunikācija ar LIAA par dalību MATKA 2023. Tiek plānots Latvijas
nacionālais stends izstādē. 
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11
Publicēti pasākumi mājas lapā un mobilā
aplikācijā, kā arī papildināta jaunumu sadaļa ar
aktuālo informāciju un iesūtītām preses slejām. 
Esiet aicināti iesūtīt pasākumus un aktualitātes,
rakstot uz info@entergauja.com

Aktualitātes, pasākumi, preses 
slejas 

10 Turpinās darbs pie
sadaļas "TOURS" papildināšanas

Enter Gauja mājaslapā sadaļā "TOURS" turpinās
darbs pie maršrutu - piedāvājumu veidošanas
un publicēšanas. 

12 shop.entergauja.com

Gaujas Nacionālā parkā produktu ražotāji un viesmīlības pakalpojuma sniedzēji ir aicināti pārdot
produktus un pakalpojumu Enter Gauja internetveikalā shop.enter.com. Lūgums sazināties ar
mums, rakstot uz info@entergauja.com.

Veiktas administratīvas aktivitātes pie internetveikala ārvalstu pasūtījumu piegādes uzlabošanas.

https://www.entergauja.com/en/things-to-do/packages/tours-1
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13 Jaunumu lapa par dabas objektiem, vietējo gidu tūrēm Gaujas
Nacionālajā parkā

Izveidota jaunumu lapa, izceļot Enter Nature un Rent a Local piedāvājumus, kā arī lielākos mēneša
pasākumus Gaujas Nacionālajā parkā. Jaunumu lapa izsūtīta vairāk nekā 830 kontaktiem e-pastos,
kas abonē GNP TB jaunumus.
Raksts iekļauj arī naktsmītnes: viesnīcas, viesu namus un kempingus.
Aizraujošais ieskats plašajā dabas objektu un gidu vadīto tūru klāstā ŠEIT

https://www.entergauja.com/userfiles/files/1234.pdf
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14 Āzijas tūrisma tirgus seminārs uzņēmējiem Rural
Lifestyle projektā

Japānas tūristu galvenais ceļojuma mērķis ir atpūta,
Eiropā Japnās ceļotāju ceļojumu ilgms ir galvenokārt 8-14 dienas (46% resp.)
un 5-7dienas (36% resp.),
Eiropā galvenokārt izvēlas individuālus ceļojumus (56%) un package tours
(40%), 
TOP 5 aktivitātes galamērķos ir: 

Ceļojumu rezervācijas galvenokārt veic internetā
Atšķirīgi ceļošanas paradumi starp paaudzēm
Japānas tūristi nejūtas ērti ar brīvo laiku starp aktivitātēm
Tendence ir pieaugt izvēlei par vienu galamērķi vienā ceļošanas reizē, 
 mērķtiecīgai un dinamiskai programmai, salīdzinot ar apkārtnes
apceļošanas tendenci.
Attiecinot uz lauku dzīvesveida galamērķiem, atslēgvārdi ir pakalpojumi
individuāliem ceļotājiem, ārtelpu aktivitātes ģimenēm, lauku dzīvesveida
"pielaikošana", farm stay.
Lauku dzīvesveida galamērķus vislaprātāk apmeklētu vasarā

23.augustā tiešsaistē norisinājās seminārs - apmācības par Japānas tūrisma
tirgu, ko organizēja Rural Lifestyle - Creating attractiv rural destination projekta
partneri. 
Semināra mērķis ir paplašināt klientu loku tieši no tālajiem tūrisma tirgiem un
sniegt padomus, kā šiem tirgiem veidot pievilcīgus tūrisma produktus.

Galvenās atziņas no semināra:

           1) vēsturiskas un kultūras apskates vietas (80%)
           2) dabas apskates objekti (74%)
           3) mākslas galerijas un muzeji (64%)
           4) iepirkšanās (54%)
           5) degustācijas (47%)
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15 Komunikācijas sociālajos tīklos

Birojs veido aktīvu komunikāciju Enter Gauja sociālajos tīklos, lai izveidotu un uzturētu kontaktu
ar nozares interesentiem, t.s. tiek veidotas maksas reklāmas kategorizējot auditoriju pēc dzīves
stilā, atrašanās vietas. Publicētajā saturā izcelta daba un biedri, sniegtie pakalpojumi. Tāpat arī
tiek izmantots lietotāju radīts saturs (User-generated content), kas ir pilnīgi autentisks un
visuzticamākais informācijas avots, un izvirza GNP reģiona apmeklētājus priekšplāna un liekt
viņiem justies novērtētiem.



STATISTIKA
Mājas lapas apmeklējums
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82,4%

17,6%



IOS lejupielādes - 74; Impressions - 386
Android lejupielādes - 98; 

Facebook: Seko 4108 cilvēki (pieaugums 49 cilvēki)
Augustā kopā publicēti 37 ieraksti un sasniegtā (reach) FB lapas auditorija - 5707 cilvēki.
Augustā jauni 24 "Likes" Enter Gauja National Park lapai

Instagram: 2820 cilvēki (pieaugums 37 cilvēki)
Publicēti 20 ieraksti un 231 stāsti (story). Sasniegtā unikālā auditorija - 1275

Ierīce un lietotāji:

Mobilā aplikācija:

Demogrāfiskie dati:

Soc. tīklu statistika

Paldies par uzmanību!
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