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Enter Gauja muižuizaicinājums #EnterGaujaIzaicinājums! 
Travitious piedzīvojuma spēle ir palaista.
#EnterGaujaIziacinājums ir piedzīvojums, kur jāliek lietā prāta
spējas. Soli pa solim, atbildot uz jautājumiem, no punkta uz
punktu, dosies pretī finišam. Proti, būs jāatrisina uzdevumi, lai
dotos uz nākamo objektu.
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Konkurss Facebook Cēsu un Valmieras
restorānu nedēļai
Izlozēta dāvanu karte 50 un 40 EUR apmērā maltītei kādā no
mūsu biedru restorāniem Cēsīs un Valmierā. 
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Enter Gauja zīmulīši 
Esam pasūtījuši Enter Gauja zīmulīšu un tie ir pieejami birojā.
Visi, kuri vēlas savai  lietošanai, droši rakstiet mums!
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Tikāmies ar IT puišiem 

Lapa tika izpētīta un izanalizēta. Izskatās, ka
esošu mājas lapu glābt nebūs iespējams.
Vēlamies pāriet uz jaunu platformu (CMS
sistēmu), kur būs iespējams veikt uzlabojumus
un modernus risinājumus. Lapas vizuālais tēls
paliks nemainīgs.
Gaidām iespējamos risinājumus un izmaksas
jaunas lapas izveidei no IT puišiem. 

De minimis
De minimis atbalsts piešķirts diviem uzņēmumiem.

Lojas taka
Pēc Dabas aizsardzības pārvaldes lūguma, Lojas taka tika izņemta no
Entergauja.com maršrutu saraksta, jo ir saņemtas sūdzības no
vietējiem iedzīvotājiem.

Ceļvedis un Susurs
Palabots un pasūtīts ceļvedis latviešu valodā, kā arī nodots drukai
Susurs krievu valodā un lietuviešu valodā.

Mālpils biedri
Apciemojām Mālpils muižu un Jaunlīdumniekus.
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09Sociālo tīklu darba grupa
25.11 tika izveidota darba grupa, lai izrunātu sociālo tīklu
attīstības plānu un darbības stratēģiju. Kā problēma tika
definēta sociālo tīklu jauktais saturs un nekonkrēta mērķa
auditorija. Tika izlemts vairāk veidot oriģinālu saturu un
strādāt pie satura mērķēšanas konkrētai auditorija, kā arī
padomāt par biedru piedāvājumu publicēšanu domubiedru
un ceļotāju grupās un lapās facebookā. Izlēmām patestēt un
atgriezties pie šī jautājuma nedaudz vēlāk.
Tika izveidota Google Drive mape un visi biedri ir aicināti
tajā pievinot bildes, ar kurām varēsim dalīties sociālos tīklos.
Links šeit:
https://drive.google.com/drive/folders/1VgzCMgBxQhGQ1
6_1Aqu8Vvr5mLpIgyr3  

Rural Lifestyle projekta ietvaros notika online apmācības, kur
iepazīstināja ar stāstniecību jeb Storytelling izmantošanu biznesa vidē.
Kā arī, papildus, citā Zoom tikšanās reizē, tikām iepazīstinātas ar
Japānas tūristu, un īpatnībām, ko jāņem vērā veidojot online
"live"ceļojumus.
Iesākta komunikācija ar Skujenes iedzīvotājiem un mājražotājiem, lai
izveidotu tūristam interesantu piedāvājumu.   

Rent a Local

Mājas lapā, sadaļā “Rent a local” https://www.entergauja.com/lv/ko-
darit/rent-a-local izveidots vietējo gidu piedāvājums. Esam
papildinājuši piedāvājumu ar konkrētām ekskursijām un attēliem,
padarot piedāvājumu atraktīvāku un saprotamāku. 
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Delfi.lv  Tūrisma Gids

Sadarbībā ar Delfi.lv, sadaļā "tūrisma gids", tika izveidots
raksts par Gaujas nacionālā parkā esošām pilīm un muižām.
Raksts pieejams šeit:
https://www.delfi.lv/turismagids/latvijas-pilis-un-
muizas/muizas-un-pilis-gnp.d?id=52659657 
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Vietējie dārgumi līdzņemšanai

Izveidojām jaunu sadaļu Enter Gauja mājas lapā -GNP
vietējie labumi līdzņemšanai. Tajā ievietoti piedāvājumi no
biedriem ēdienu līdzņemšanai un piegādei. Ja ir kādi
jaunumi / izmaiņās, sūtiet uz e-pastu info@entergauja.com
un tās tiks publicētas mājas lapā un mūsu sociālos tīklos.
Links: https://www.entergauja.com/lv/est-dzert/vietejais-
ediens 

Labuma grozi biedriem
17.11 tikāmies zoom lai izrunātu iespējamos
risinājumus jaunu biedru piesasitei. Andris Klepers
prezentēja savas idejas (kuras tika nosūtītas visiem uz
epastu), ar aicinājumu izteikt savas idejas, labojumus.
Andris apkopos idejas un komentārus, tālāk gatavos
kā materiālu biedru kopsapulcei, jaunu biedru
piesaistes pasākumam. 
Lūdzam aktīvi iesaistītes un dalīties ar savu viedokli.
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Online "Live" ceļojuma izveidošana
Enter Gauja suvenīru līnijas attīstību
Entergauja.com lapas pārnešanu uz citu CMS sistēmu
Uzlabojam Enter Gauja aplikāciju 

Strādājam un attīstām idejas par:
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STATISTIKA
Mājas lapas apmeklējums

Paldies par uzmanību!

Lai kluss un mierpilns Ziemassvētku
gaidīšanas laiks!

Soc. tīklu sekotāji un mobilā aplikācija:
Facebook: Seko 3023 cilvēki
Instagram: 1567 cilvēki

Aplikācija:
Apple ierīcēs lejupielādēta 56 reizes
Google Play lejupielādēta 66 reizes.


