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Izveidots un publicēts raksts par atpūtu Cēsu
novadā, izceļot lieliskas atpūtas iespējas! Rakstā
izceltas vēstures un kultūras vērtības, dabas
ainaviskums un apskates pērles, aktīvās atpūtas
iespējas apmeklējot zvēru ZOO, atpūtas parkus,
dodoties pārgājienos ar vietējiem gidiem un
laivojot Gaujā, iespējas pamēģināt pašam,
darbojoties amatu mājā. Kā arī nakšņošanas
izvēles plašumu - muižās, dizaina viesnīcās,
kempingos!

Ar rakstu variet iepazīties ŠEIT.

Tiek arī veidoti un ievietoti Enter Gauja baneri
Trip.ee ceļošanas portālā. 
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01 Raksts igauņu ceļošanas portālā Trip.ee par atvaļinājumu
Cēsu novadā

https://trip.ee/uudised/puhka-laetis-gauja-rahvuspark-cesis-ja-selle-romantiline-uembrus


Izveidota un publicēta preses sleja Enter Gauja mājaslapā un Travelnews par aizraujošiem
vietējo gidu vadītiem pārgājieniem Cēsu novadā. Uzsākta komunikācija par raksta ievietošanu
delfi.turismagids

Raksts pieejams:
1) Enter Gauja
2) Travelnews
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02 Preses sleja par gidu vadītiem pārgājieniem Cēsu novadā

https://www.entergauja.com/lv/jaunumi-un-notikumi/zinas/esi-tur-kur-vel-neesi-bijis-aizraujosi-gidu-vaditi-pargajieni-cesu-novada
https://travelnews.lv/?m_id=18252&i_id=5&pub_id=134709&Esi-tur-kur-vel-neesi-bijis--Aizraujosi-gidu-vaditi-pargajieni-Cesu-novada
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26.jūlijā tiešsaistes platformā Zoom norisinājās saruna Enter Gauja birojam, biedrības
valdei un Cēsu, Valmieras un Siguldas novada pašvaldības tūrisma speciālistiem. Sarunas
laikā tika diskutēts par Enter Gauja dalību turpmākajās tūrisma izstādēs Baltijā un citās
Eiropas valstīs, par bukletu druku, nākama gada komunikācijas kanāliem, blogeru un
mediju vizītēm.
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Tikšanās ar tūrisma speciālistiem

04 Sadarbība ar Lahemā Nacionālo parku Igaunijā 

Lahemā Nacionālā parka Igaunijā tūrisma speciālisti piedāvā veidot sadarbību ar Gaujas
Nacionālo parku, kas vērsta uz pieredzes apmaiņu un citām vērtīgām aktivitātēm.
Lahemā Nacionālais parks ir dibināts, lai saglabātu, izpētītu un popularizeu
Ziemeļigaunijai raksturīgo dabas un kultūras mantojumu, bioloģisko daudzveidību, ainavu
un nacionālo kultūru.
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Jūlijā uzsākta komunikācija un izveidota sadarbība ar
park4night vietni, kas orientējas un kemperu un auto
ceļotāju auditoriju. Tiks veidoti baneri park4night
aplikācijā, kas būs redzami mobilās ierīcēs 100
kilometru rādiusā ap Gaujas Nacionālo parku.
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Sadarbība ar park4night

06 Sadarbība ar Estravel.ee 

Uzsākta komunikācija ar Estravel.ee un saņemts
piedāvājums publicēt Enter Gauja veidotu saturu
lielākajā ceļošanas žurnālā Igaunijā - "Traveller", kas
iekrīt paskastītē Estraveler klientiem - ceļojumu
entuziastiem, un tiek pārdots tirdzniecības centros visā
Igaunijā, kā arī publicēts Estravel.ee interneta vietnē.

07 Iesniegts projekta pieteikums 

Sagatavots un iesniegts pieteikums Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātā
projektu konkursā "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē "Videi draudzīga dzīvesveida
izglītojošu pasākumu īstenošana".
Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt izglītojošus pasākumus sabiedrības
izpratnes veidošanai par videi draudzīgu rīcību un pasākumus bērnu un jauniešu
vides apziņas veicināšanai un aktīvai līdzdalībai.
Gaujas Nacionālajā parkā ir neskaitāmas unikālās dabas vērtības, kuras ir
nepieciešams aizsargāt, tāpēc ir būtiski veikt izglītojošus pasākumus sabiedrības
izpratnes veidošanā par dabas vērtību saglabāšanu.
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09
Publicēti pasākumi mājas lapā un mobilā
aplikācijā, kā arī papildināta jaunumu sadaļa ar
aktuālo informāciju un iesūtītām preses slejām. 

Aktualitātes, pasākumi, preses 
slejas 

08 Izveidota un papildināta
sadaļa "TOURS"

Enter Gauja mājaslapā izveidota sadaļā
"TOURS", kurā tiek ievietoti atpūtas
maršruti GNP apceļošanai. Izveidots un
publicēts maršruts Cēsu iepazīšanai un
par skaistajām pilīm, muižām Gaujas
Nacionālajā parkā. Turpinās darbs pie
maršrutu veidošanas un publicēšanas.

https://www.entergauja.com/en/things-to-do/packages/tours-1
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10 Jaunumu lapa par aktīvo
atpūtu Gaujas Nacionālajā
parkā

Izveidota jaunumu lapa, izceļot Enter Action
un Enter Health and SPA piedāvājumus, kā arī
lielākos mēneša pasākumus Gaujas Nacionālajā
parkā. Jaunumu lapa izsūtīta vairāk nekā 720
kontaktiem e-pastos, kas abonē GNP TB
jaunumus.
Raksts iekļauj arī naktsmītnes: viesnīcas, viesu
namus un kempingus.
Aizraujošais ieskats plašajā aktivitāšu un
relaksācijas iespēju klāstā ŠEIT

11 shop.entergauja.com

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

https://www.entergauja.com/userfiles/files/Gauja%2520National%2520Park%2520invites%2520on%2520magnificent%2520holidays%2520in%2520Latvia-compressed.pdf
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12 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.



19. un 20. jūlijā Gaujas Nacionālajā parkā viesojās profesors un tūrisma speciālists Roger
Evans no Igaunijas, lai mentorētu "Smart technologies model" plāna izveidi Gaujas
Nacionālajam parkam Rural Lifestyle projekta ietvaros. Divu dienu laikā tika apmeklēti
ražošanas un amatniecības uzņēmēji, kā arī sarunas tika organizētas ar vietējiem gidiem, lai
sarunās izzinātu uzņēmēju savstarpējo sadarbību, pieredzi un vēlmi arī turpmāk sadarboties,
un izmatotos komunikācijas kanālus.
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13 Profesora, tūrisma speciālista Roger Evans viesošanās
Gaujas Nacionālajā parkā un tikšanās ar uzņēmējiem



Jūlijā Enter Gauja birojs piedalījās Siguldas novada pašvaldības izsludinātā konkursa "Mazo un
vidējo uzņēmumu projektu tūrisma un viesmīlības jomas līdzfinansēšanā" projektu vērtēšanā.

Ideju konkurss tika izsludināts maziem un vidējiem uzņēmējiem, lai dažādotu Siguldas novada
tūrisma un viesmīlības piedāvājumu šajā sezonā un ar mērķi atbalstīt inovatīvu jaunu
produktu un pakalpojumu radīšanu, vienlaikus sekmējot arī jaunu darbavietu radīšanu.

Plašāka informācija par projektu konkursu ŠEIT.
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14 Dalība Siguldas novada pašvaldības izsludinātā projektu
konkursa vērtēšanā

https://www.sigulda.lv/public/lat/jaunumi/22525/


STATISTIKA
Mājas lapas apmeklējums
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82,7%

17,3%



IOS lejupielādes - 122; Impressions - 526
Android lejupielādes - 149; 

Facebook: Seko 4059 cilvēki (pieaugums 33 cilvēki) 
Jūnijā kopā publicēti 45 ieraksti un sasniegtā (reach) FB lapas auditorija - 6546 cilvēki.
Jūlijā jauni 82 "Likes" Enter Gauja National Park lapai

Instagram: 2814 cilvēki (pieaugums 56 cilvēki)
Publicēti 17 ieraksti un 196 stāsti (story). Sasniegtā unikālā auditorija - 2068

Ierīce un lietotāji:

Mobilā aplikācija:

Demogrāfiskie dati:

Soc. tīklu statistika

Paldies par uzmanību!
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