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VAKANTIEBEURS 2023 - lielākā tūrisma izstāde Eiropā.
Gaujas Nacionālā parka tūrisma piedāvājums popularizēts
Benelux, Eiropas un pasaules valstu tūristiem, un izveidoti
kontakti ar Nīderlandes medijiem, tūroperatoriem un
blogeriem.
 
Tūristi izrādīja lielu interesi par pārgājieniem dabā, velo
maršrutiem, kempingiem, kultūras mantojumu apskati.
Ceļotāji atklāja, ka dodoties uz Gaujas Nacionālo parku, tiks
apceļota Latvija, Baltijas valstis un Skandināvijas valstis.

Izstādē piedalījās ap 850 dalībnieki no visas pasaules, un
izstādi apmeklēja ap 100 000 apmeklētāju.

Ar Gaujas Nacionālā parka tūrisma piedāvājumu tūristus
iepazīstināja Enter Gauja birojs un Valmieras, Cēsu un
Siguldas novada tūrisma speciālisti.

VAKANTIEBEURS 2023 norisinājās no 11. līdz 15. janvārim
Utrehtā, Nīderlandē.
Pēc veiksmīgās dalības izstādē, Enter Gauja mājaslapas
apmeklējumā redzams pieaugums satura iegūšanai no
Nīderlandes.
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GNP tūrisma piedāvājuma popularizēšana lielākajās
tūrisma izstādēs



MATKA 2023 - lielākā tūrisma izstāde Ziemeļeiropā.
Starptautiskajā Ziemeļvalstu tūrisma izstādē “Matka” 
 Helsinkos, Somijā.
Latvijas Nacionālajā stendā tūristi iepazina Gaujas
Nacionālā parka tūrisma piedāvājumu. Izstādē nodibināti
kontakti ar blogeriem, medijiem un tūroperatoriem.

Vairums tūristu dalījās pieredzē, ka ir ceļojuši uz Latviju un
apmeklējuši vienīgi Rīgu. Tūristi izrādīja lielu interesi par
pārgājienu takām, velo maršrutiem, golfa klubiem, pilīm un
muižām, gastronomiju Gaujas Nacionālajā parkā.

IIzstādi apmeklēja 1000 ceļojumu organizatori, tūrisma
organizācijas, 1050 mediju pārstāvji, nozares blogeri un
aptuveni 80 300 apmeklētāji no vairāk nekā 90 pasaules
valstīm. 

Ar Gaujas Nacionālā parka tūrisma piedāvājumu tūristus
iepazīstināja Enter Gauja birojs un Valmieras, Cēsu un
Siguldas novada tūrisma speciālisti.

Matka Nordic Travel Fair norisinājās no 19. līdz 22. janvārim
Helsinkos, Somijā. Pēc veiksmīgās dalības izstādē, Enter
Gauja mājaslapas apmeklējumā redzams pieaugums satura
iegūšanai no Somijas.
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GNP tūrisma piedāvājuma popularizēšana lielākajās
tūrisma izstādēs



CMT Stuttgart - CMT Stuttgart die Urlaubs Messe.
Gaujas Nacionālā parka tūrisma piedāvājums prezentēts
pasaulē lielākajā tūrisma un atpūtas izstādē Štutgartē,
Vācijā.
Tūristi interesējās par velo maršrutiem, kempingiem,
pārgājienu maršrutiem, atpūtu ģimenēm, laivošanu.

Izstādē savus ceļojuma iedvesmas galamērķus lūkoja ap
265 000 apmeklētāju.  Izstādē piedalījās 2161 galamērķi,
tūrisma pakalpojumu sniedzēji.

Ar Gaujas Nacionālā parka tūrisma piedāvājumu tūristus
iepazīstināja Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības
valdes locekle un gide Santa Jermičuka. Viņa atzīst, ka
interese bija milzīga!

Pēc veiksmīgās dalības izstādē, Enter Gauja mājaslapas
apmeklējumā redzams pieaugums satura iegūšanai no
Vācijas.

Gaujas Nacionālā parka piedāvājums tiks prezentēts arī
februārī tūrisma izstādē REISEN HAMBURG.
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GNP tūrisma piedāvājuma popularizēšana lielākajās
tūrisma izstādēs
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02 2022. gadā paveiktā apkopojums

Apkopotas Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības 2022.gada mārketinga un pārdošanas 
 aktivitātes. Ir aizvadīts jaudīgs un veiksmīgs gads!

Aicinām iepazīties ar paveikto mārketinga un pārdošanas aktivitātēs eksportauditorijas
sasniegšanā, mediju vizītēs un roadshowos, starptautiskās tūrisma izstādēs, programmu un tūru
veidošanā, starptautisko projektu aktivitātēs, sadarbības tīklu zināšanu apguvē un citās vienlīdz
nozīmīgajās aktivitātēs.

Ikmēneša padarītā apkopojums lasāms ŠEIT 

https://www.entergauja.com/lv/enter-gauja/lejupielades/jaunumu-lapas
https://www.entergauja.com/lv/enter-gauja/lejupielades/jaunumu-lapas
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03 Preses relīze par Valentīndienas piedāvājumu GNP

EnterGauja.com angļu valodā un latviešu valodā
Travelnews.lv latviešu valodā

Izveidots raksts par romantisku atpūtu Gaujas Nacionālajā parkā, iepazīstinot ar SPA piedāvājumiem
viesnīcās, rehabilitācijas centros, restorānos un vecpilsētā, un aicinot nesteidzīgi atpūsties un sagādāt
svētkus otrai pusītei un sev.

https://www.entergauja.com/en/news-events/special-offers-news/valentines-day
https://www.entergauja.com/lv/jaunumi-un-notikumi/zinas/valentindienas-piedavajums-gaujas-nacionalaja-parka-1
https://travelnews.lv/?m_id=18252&i_id=5&pub_id=137686
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04 Jaunumu lapa par Valentīndienas piedāvājumu Gaujas Nacionālajā
parkā

Izveidota jaunumu lapa, izceļot romantiskus atpūtas
piedavājumus: SPA piedāvājumi, vakariņas restorānā, pastaiga
vecpilsētā Gaujas Nacionālajā parkā. 

Jaunumu lapa izsūtīta vairāk nekā 930 kontaktiem e-pastos, tai
skaitā tūroperatori, tūrisma aģentūras un tūristi, kas abonē
GNP TB jaunumus. 

Aizraujošais ieskats svētku atpūtas iespēju klāstā ŠEIT

https://www.entergauja.com/en/enter-gauja/downloads/newsletter-1


L A P A  0 8

05 Dabas SPA pirts piedāvājums sadaļā "TOURS"

Izveidots latviešu dabas pirts SPA piedāvājums
Gaujas Nacionālajā parkā un publicēts Enter
Gauja sadaļā "TOURS".
Dabas SPA programma piedāvā izjust Gaujas
Nacionālo parku, mieru, dabas pieskārienu caur
pirts rituāliem Ziedlejās.

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

06 Mediju vizīte no Taizemes 

Praew.com
Mgronline.com
Flashandglam.com

Projekta "Rural Lifestyle - Creating attractive rural lifestyle
destinations" ietvaros projekta partneri organizēja mediju vizīti no
Taizemes, lai iepazīstinātu ar Lauku dzīvesstila piedāvājumu Latvijā,
Igaunijā un Somijā, un atspoguļotu iespaidus mediju publikācijās un
sociālos tīklos.
Viesošanās laikā žurnālisti iepazina vietējās 
tradīcijas, tradicionālos ēdienus, muižas, 
lauku sētas, ražotājus.

Publikācijas:

https://www.entergauja.com/en/things-to-do/packages/tours-1/latvian-nature-spa-sauna-pirts-rituals-at-ziedlejas
https://www.entergauja.com/en/things-to-do/packages/tours-1
https://praew.com/lifestyle/480693.html
https://mgronline.com/celebonline/detail/9660000006019
http://www.flashandglam.com/article/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://gorural.countryholidays.info/en


Janvārī Enter Gauja birojs aktīvi piedalījās EST-LAT Interreg programmas "Pieejamāka un
ilgtspējīgāka pārrobežu tūrisma pieredze" prioritātes projekta "Rural Wellness" izstrādē.
Janvārī Latvijas un Igaunijas projekta partneru 2 tikšanās norisinājās Pērnavā un attālināti Zoom
platformā, lai stiprinātu projekta  ideju, aktivitātes, sadarbību ar iesaistītajiem tūrisma
uzņēmējiem.
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07 EST-LAT Interreg projekta "Rural Wellness" pieteikuma
veidošana

08 Central Baltic projekta pieteikuma veidošana

Norisinājās aktīvs darbs pie projekta plānošanas Central Baltic programmā prioritātē "Uzlabotas
nodarbinātības iespējas" (Improved employment opportunities). Janvārī tiešsaistē tikās plānotā
projekta partneri no Igaunijas, Zviedrijas, Somijas, Latvijas un Ālandu Salām.
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09 Projekta "Tūrisms dabā izzinot, saudzējot un saglabājot"
aktivitātes

Janvārī Enter Gauja birojs publicēja informatīvu rakstu par projektu
"Tūrisms dabā izzinot, saudzējot un saglabājot" Enter Gauja mājaslapā,
informējot par mērķiem un aktivitātēm.

Norisinājies aktīvs darbs pie darba grupas sanāksmes organizēšanas 
video uzņemšanai pavasara un vasaras mēnešos.

10 Dalīšanās pieredzē un zināšanās

Janvārī Enter Gauja birojs sniedza viedokli Vidzemes Augstskolas 4.kursa studentes bakalaura darba
intervijā par Latvijas solo ceļotāju paradumiem un solo ceļotājiem kā tūrisma segmentu Gaujas
Nacionālajā parkā.

11 Dabas taku ievietošana solohikes.com

Janvārī turpinājās darbs pie dabas taku
maršrutu, aprakstu ievietošanas
solohikes.com vietnē.
Interneta vietnē aizrautīgi, dabas vērtību
respektējoši solo un grupu pārgājienu
dalībnieki gan publicē savus pārgājienu
maršrutus un iespaidus, gan lūkojas pēc
jauniem pārgājienu maršrutiem.

https://www.entergauja.com/lv/jaunumi-un-notikumi/zinas/gaujas-nacionala-parka-turisma-biedriba-uzsakusi-projektu-turisms-daba-izzinot-saudzejot-un-saglabajot
https://solohikes.com/
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12 Aicinājums pārdot produktus un pakalpojumus
shop.entergauja.com

Janvārī Enter Gauja internetveikalā ievietoti Z/S Indrāni produkti. Turpinās darbs pie Indrānu
produkcijas ievietošanas internetveikalā.

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.
shop.entergauja.com platforma piemērota gan ārvalstu tirgus auditorijai, gan Latvijas auditorijai.

https://shop.entergauja.com/Prece/eko-marmelades-konfektes/
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13 Aktualitātes, pasākumi, preses slejas 

Publicēti pasākumi mājas lapā un mobilā aplikācijā, kā arī papildināta jaunumu sadaļa ar aktuālo
informāciju un iesūtītām preses slejām. 

Janvārī izveidota preses sleja par Valentīndienas piedāvājumu Gaujas Nacionālajā parkā latviešu un
angļu valodā. Un raksti par dalību Eiropas lielākajās tūrisma izstādēs: Vakantiebeurs 2023 latviešu
valodā, angļu valodā, MATKA 2023 ; vides projekta uzsākšanu.

Esiet aicināti iesūtīt pasākumus un aktualitātes, rakstot uz info@entergauja.com.

https://www.entergauja.com/en/news-events/en/news-events/events/2022?m=11
https://www.entergauja.com/lv/jaunumi-un-notikumi/zinas/valentindienas-piedavajums-gaujas-nacionalaja-parka-1
https://www.entergauja.com/en/news-events/special-offers-news/valentines-day
https://www.entergauja.com/en/news-events/special-offers-news/experience-the-winter-kingdom-gauja-national-park
https://www.entergauja.com/lv/jaunumi-un-notikumi/zinas/gaujas-nacionala-parka-turisma-piedavajums-populaizets-vakntiebeurs-2023
https://www.entergauja.com/en/news-events/special-offers-news/untitled-1
https://www.entergauja.com/en/news-events/special-offers-news/gauja-national-park-s-tourism-offer-popularized-in-matka-2023
https://www.entergauja.com/lv/jaunumi-un-notikumi/zinas/gaujas-nacionala-parka-turisma-biedriba-uzsakusi-projektu-turisms-daba-izzinot-saudzejot-un-saglabajot
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14 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.
Janvārī Enter Gauja sociālajos tīklos tika publicēti ieraksti arī no Eiropas un Pasaules lielākajām
izstādēm: Vakantiebeurs, MATKA, CMT Sttutgart



STATISTIKA
Mājas lapas apmeklējums
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87,7%

12,3%



IOS lejupielādes - 18; Impressions - 306
Android lejupielādes - 27; 

Facebook: Seko 4173 cilvēki (pieaugums 24 cilvēki)
Janvārī kopā publicēti 24 ieraksti un sasniegtā (reach) FB lapas auditorija - 14 748 cilvēki.
Janvārī jauni 10  "Likes" Enter Gauja National Park lapai

Instagram: 3098 cilvēki (pieaugums 30 cilvēki)
Publicēti 15 ieraksti un 198 stāsti (story). Sasniegtā unikālā auditorija - 2255

Ierīce un lietotāji:

Mobilā aplikācija:

Demogrāfiskie dati:

Soc. tīklu statistika

Paldies par uzmanību!
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