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Kā katru gadu: prieks satikties

“From painting to PowerPoint'ing” jeb māksla & loģika izkaļ par 
stratēģi.  

15 gadi komunikācijā:

vadošajās radošajās un mediju aģentūrās: McCann, TBWA, 
Carat/Aegis; medijos- MTG, MTV un “klienta pusē” – Lattelecom. 
Joprojām ticu vērtīgas, cilvēciskas un gudras mārketinga 
komunikācijas lomai biznesā. Un sabiedrībā. 

Pieredze ar Lattelecom, McDonalds, IF Latvija, CIDO grupa, Tele2, 
M2M Bank, SEB, Hipotēku bankas, Philips un citu kompāniju 
mārketinga un komunikācijas uzdevumiem visā Baltijā.  

Līdzradīts Lielvārdes alus, E-bibliotēkas, FN Serviss un virkne citu 
zīmolu: palīdzu arī pašvaldībām veidot funkcionālus pilsētu zīmolus: 
Dobele, Cēsis un Ogre. 

Ir MBA grāds. Būs arī PhD. Turpinu mācīties un dalīties zināšanās.  

Ir iedvesmojoša personīgā dzīve un aizraujoši hobiji- četras laivas, 
trīs kompasi un 24m2 grāmatplaukts. 



Apskatāmie jautājumi 

1. Nominatīvs. “Kas?” jeb retoriskais jautājums. “Kas mēs esam”?
2. Datīvs. “Kam?”  jeb  dara viesi 2016?
3. Akuzatīvs “Ko?” jeb ko vajadzētu darīt tūrisma uzņēmējam?
4. Vokatīvs. Jautājumi, 



Vispirms - kāds stāsts. 
Par saulrietu un zināšanām. 



Jūnijs. Trešdienas pēcpusdiena Siguldā. 
Viņš un Viņa.

- “Paklau, beidzot darbi apdarīti, man ļoti negribas atgriezties Rīgā.” 

- Man arī ne.  Aizlaižam uz kādu muižu*? Pie ezera? Uz saulrietu pat 
pagūtu. 

- “Lieliski.  Dators man līdzi, tikšanos rīt nav. Paliekam Vidzemē?”

- Sarunāts. Es stūrēšu, Tu meklē. “Tu jau vienmēr māki to internetu” 
noteica Viņš un piedzīvojums varēja sākties. 

* Ar ”muižām” šajā apvienībā saprot  naktsmītni laukos, kurai piemīt zināmas pamatkomforta fīčas un privātums 



Vīzija –
Ezers. Vidzeme. Saulriets.
Ierodamies šovakar. Divatā.
Citu īpašu ambīciju nav. 
Meklēšanas ierīce: iPhone SE, 
uzdevums – atrast naktsmītni, kamēr Viņš stūrē no 
Siguldas līdz Melturiem ar atļauto braukšanas ātrumu. 



Google, protams. Katra ceļojuma sākums
Vilinātājs 

Apsveicami labs SEO  un pozicionējums

Vēl viens vilinātājs 

Ak, SEO, SEO. Ezers ir. Kurzeme neder. 



1. O, ir kāds katalogs 



….katalogs gan domā citādi



Atlase: šovakar/rezervēt…..novadi? Rīga? 
Tu mani nesaproti, katalog. 

Perspektīva ir

Starp citu, 3x mēģināju sazvanīt. Nekad nav izdevies. (arī citos piegājienos. Bet es nepadodos.)

Rīga, jā J

Ezers Siguldas centrā?



2. Ak. Ungurmalas. Bet diemžēl, pilnas. 



3. LC. “Lai nu kuriem ir zināms VISS.”

MMMMM.Baigi viltīgi. 

Man der gan muižas, gan viesu mājas? 



Tik daudz bagātības vienuviet. 
Bet braucot nav ļoti ērti. Ceļabiedrs kļūst tramīgs

1. No mobilās versijas “meklēt” vai “rezervēt” 
uzreiz rokās nedodas

2. Būtu jauki atlasīt tos, kas iepatikušies 

3. Vai tiešām visi viesi zina atšķirības starp 
naktsmītņu klasifikācijām un 
vai ir iespēja vēlēties dažādas?  



4. Katalogi….tie ir ērti katalogu veidotājiem 

Kā lai saucu savu “atpūtas veidu” – vakarā pie ezera, brokastis?

Vairāki pagasti drīkst būt? 



Esam Augšlīgatnē. Nekas vēl nav atradies.
“Braucam P30 virzienā, būs labi.” 

Jauki, 
bet mobilajos tālruņos 
tā nav nu itin nemaz lietojama

Mīļuprāt. Kur te tās muižas?



Labi. Nevaram būt patriotiski,
būsim moderni. Booking.com

Ohoho! Krietni daudz izvēļu, bet…..
booking.com ir ērts LABAS CENAS meklējumiem, 
Bet neder pie kaprīzēm un “dabas vērtībām” –
“ezers un laivu noma” nav Booking filtru profilā. 

TAČU. Bez šī, ticamāk, nekādi. 



Klāt Ieriķi. 
Viņš kļūst zobgalīgs, žēl, telti aizmirsām, romantiķi.
Atveru daudzcietušo Jāņa Sētas karšu grāmatu un 
daudzos, daudzos TIC bukletus mašīnas durvīs 
satūcītos. Vidzemes ezeri, ezeriņi.   
Gribu zvanīt vairākiem no jums, kurus pazīstu. 
Bet neērti – MAN taču vajadzētu ATRAST.  Nepadodos.



Vēl Google. Sociālie tīkli. Latvia Travel. TIC’i. 
Nav rezonanses – neatbild, aizņemts, nekas nav 
“tāds”, kā vēlamies.  Hmm.  Melturi. Kafija. 



Klau, varbūt Jumurda? JUMURDA! (Jo patīk, 
kā skan un ir būts)



…Jumurdā atbild. Ne pēc pirmā zvana gan. 
Esot bijis korporatīvais pasākums, vēl viss nav savākts. 
Bet pēc nelielas pārliecināšanas, ka mums tiešāmnekoīpašu un jā, 
šovakar pat un viss-būs-labi, klāt bijām. Paldies! 





Morāle? Viss kļūst iespējams. Arī saulriets. 
Bet spontanitāti neatbalsta nedz instrumenti, 
nedz arī galamērķi. Taču  viesi, viesi…



Ko no šī var mācīties? 

1) Vai jūs var atrast Googlē? Un uz kādiem atslēgas vārdiem?  
Kartēs? 

2) Vai un kurās rezervācijas sistēmās jūs esat? Un ar kādiem
filtriem? 

3) Pudurošanās, klāsterošanās, reģionu kartes: drukātas un 
digitālas

4) Kā sauc tuvāko ievērības cienīgo tūrisma objektu, ”vērtību”, kurai 
esat blakus ? Vai Google to zina? (Parīzē viss ir 15 minūtes no 
Eifeļa)



Galvenā atšķirība: veidojam kā profesionāļi, 
meklējam kā patērētāji. Kuru cepuri vilkt?

Mārketings, pārdošana

Puduri,
Platformas
Aplikācijas
Kartes

Atslēgvārdi: 
JŪSU vs MŪSU

Žargons, 
kategorijas:

-analizējiet savas 
lapas 

apmeklētājus

”Kā ertāk?” Ko lieto?
Ierīces
Pārlūki

Apraksti, saturs
Valoda
Valodas
Attēli
Ticamības moments



Pozicionējums. Vērtība. Īstā. 
Zatleriskais jautājums. Regulāri atkārtojams 

1. Nominatīvs. “Kas?” jeb retoriskais jautājums. “Kas mēs esam”?



Labākais [digitālais] mārketings ir 
sniegtā pieredze, nevis izmantotie mediji

Kas ir tas, ko jūs paties piedāvājat?



Maltītes

Īpašā vieta

Īpašās “vietas” 
iespējas

Auditorija: ko 
jūs gaidāt?

Cenas faktors

08

07

06

04
05

03
02

01

Cena,  piedāvājums un 
citi racionālie faktori

Aktīvas/mazāk aktīvas. 
Jūsu tīklošanās, pudura 
spēks

Daba, vēsture, objekti, utt: atrašanās 
vietas priekšrocība. Ģeogrāfija.  

Maz maināms faktors 

Klusums/ 
Interaktivitāte

“Standarts”

Atsauksmes, 
pieejamība

Kas ir tas maģiskais, ko stāstīs 
tālāk? 

Atšķirīgais, drošais, 
unikālais, tikai jums 

raksturīgais 

Pirts, SPA, velo:  ar ko
īpašs, ievērības 

cienīgs? 

Ko saņems viesi –
latgaliski plašas rūpes 

vai piejūras diskrēto 
vientulību? 

Tas, kas jums patīk 
pašiem. 

Kas ir lielākā vērtība jūsu viesiem?

Kas ir jūsu viesi? No kurienes? 
Kāda vērtība katrai grupai? 



”Un starp simtiem tikai vienu”

Vērtības un  unikalitātes 
definēšana ir svarīga ne vien 
pašu vīzijas un mērķu 
noformulēšanai, bet – satura 
veidošanai mājas lapai= 
Googlei= sociālajiem tīkliem. 

Kas tieši ir jūsu produkts?
1.
2.
3. 

Novadi…J



Konsekvents fokuss



p.s. Ieklausieties savos viesos. 
Bet formulējiet to paši.



Google

PRECĪZS LAUKS SATURAM

VISS VIENS, TIC vai
mājas lapa vai sociālie 

tīkli.  Runājiet par 
fokusu. Nebaidieties būt 

īpaši. 
To novērtē. 

Tā arī vienmēr būs skaidrs, “ko teikt”



2. Kas jauns 2016?
Tendences. Cipari. Fakti. 

Datīvs. “Kam?”  jeb  dara viesi 2016?



1. Meklēšanas apjoms aug. 
Sezonas. 









2. Ierīces un meklēšanas ieradumi 
Interneta lietotāju skaits 
no mobilajiem tālruņiem ir audzis par 47% 
VIENA gada laikā un tie ir 780 000, 

Gemius, 2015



”Mobilā ierīce” ir nereti galvenā 
ierīce interneta lietošanai. 

Vai jūsu mājas lapa ir lietojama 
mobilajā vidē? 

Gemius, 2015



Sociālo mediju kanālu statistika LV, 
2015
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81% 60% 31%

Diemžēl. Tolerance nav augsta. Ja 
vietne nav ērta no mobilās vides, tad 

tiek mainīta aplikācija vai lapa 

Mainīs aplikāciju vai 
vietni, ja nav ērti

Vidēji, 60% tūrisma “galamērķu” 
mājas lapās meklēšanas prasījumu 

nāk no mobilajiem tālruņiem 

Meklē mobili

Trešdaļa veic “transakcijas” mobilajā 
vidē

Rezervē tiešsaistē no 
mobilās vides
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3. Ceļotāji Eiropā ir vēl mobilāki 
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Un, ko gan VIŅI meklē? 

Patērētājs vēlas būt informēts un izklaidēts nevis “ap-pārdots” 



4. Atsauksmju un “dzīvā satura”nozīme
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5. Ieteikumu un blogeru nozīme: tveriet



Kopumā, viesi (īpaši, Eiropā)

1.Tērēs vairāk naudas, ja “tas būs tā vērts” 
2.Uzskata, ka ceļošana ir viņu labsajūtas daļa 
3.Izpētīs TripAdvisor, pirms veiks rezervāciju 
4.Meklēs jaunas pieredzes (valstis, galamērķus –
lieliska iespēja mums, joprojām eksotiskajai)
5.Ir “supersavienoti” – mobilie, soctīkli.  Un to pašu 
sagaida pretī 
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3. Ko dara un vēl nedara 
tūrisma uzņēmēji/nozare?

Akuzatīvs “Ko?” jeb ko vajadzētu darīt tūrisma uzņēmējam?
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TripAdvisor
Atsauksmju vietnes

Klientu komvertēšanai 

Rezervācijas
sistēmas

Tie, kurus spējat apkalpot. 
Instagram/ Facebook?

Sociālo tīklu konti

Bāzes stacija. Atjaunota. 
No Mobilās vides 

pieejama. 

Mājas lapa

Kopā ir spēks
Klātbūtne TIC/ PUDURĪ

Pieejamība caur 
aplikācijām, rezervācijas 

sistēmām 

MOBILAIS. 
MOBILAIS Atbalsta instrumentārijs

AdWords, reklāmas



1) Sociālo tīklu klātbūtne caur TIC, 
caur viesu atsauksmēm 

2) Pašu veidotās “mazās” 
ekosistēmas un apvienības

3) Google meklēšanas rezultāti

4) Funkcionalitāte

Tomēr pietrūkst PATĒRĒTĀJA VAJADZĪBĀM un vērtībai 
vērstu piedāvājumu un  komunikācijas

Lielākā daļa TIC kvalitatīvi un  aktīvi izmanto sociālos 
tīklus  sava reģiona galamērķa popularizēšanai Latvijas 
auditorijai. Jautājums – kā nepazust. 

Aptuveni 10%* no nozares uzņēmējiem ir aktīvs 
zīmola (uzņēmuma) soc tīklu profils
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Ja mājas lapas ir…



….bet ir arī, kur augt



Daži instrumenti – kļuvuši vienkāršāki

Bezmaksas vai mazas maksas
Vienkāršas mājas lapu 
veidošanas platformas

Facebook Lapas 
Instagram

E-pastu datubāzes rīks 
Tiešpastiem



Bet citi….



Prasa papildināt zināšanas vai veltīt laiku

Taču, tie ir kritiski svarīgi jūsu konkurētspējai





5. Lieliska bagātība satura veidošanā

Jūsu personīgā dizaina un satura studija Ja nu vēl nepietiek lielisku foto



Mūžzaļais jautājums: dis-cip-līna.  
Regularitāte. Un kā ar to strādāt.  

Kādi notikumi ir 
vismaz 1-2 reizes nedēļā? 

Instagram plūsma?

Vai ļausiet viesiem 
publicēt saturu?



1.Vairāk attēlu. Precīzāks teksts” 
Instagram. 



2. zemu izmaksu reklāmizvietošana
Instagram



3. Vai, rūpīgi atlasītu (mērķētu) reklāmu 
veidošana Facebook. Zini savu auditoriju.



Mobilais formāts “kā pirmais” (vēl 
vienkāršāk, lakoniskāk) un funkcionālāk 



FaceBook lapa, instagram

Navigācija uz WAZE, u.c

Kā izskatīsies? 
Kādi ir uzdevumi (zvanīt, rezervēt, aizsūtīt 

rezervēt..)

Teksti, apraksti, attēli, video 
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Dizains un funkcionalitāte

Saturs

Saites, iespējas

Ērtības aplikācijās, sociālo tīklu vietnēs

Tas nozīmē: mobilais formāts “kā pirmais” 
(vēl vienkāršāk, lakoniskāk) un funkcionālāk 



60

VĒRTĪBA

SARUNAAUDITORIJA
ATJAUNOT MĀJAS LAPAS SATURU. 
IZVEIDOT SOC.TĪKLU PROFILU 
(PIEMĒRAM, Instagram)

DARĪT NEBAIDOTIES

Kapitalizēt to labo, ko 
pasaka.  Atbildēt uz kritiku

”ĶERT” ATSAUKSMES

TIC, nozarei, blogeriem: 
jebkuram

ĻAUT CITIEM RUNĀT

LABĀKĀ MĀRKETINGA 
DARBA ĪPAŠĪBA: TAS NEKAD 

NEKAD NEKAD NEKAD 
NEKAD NEKAD NEKAD 

NEKAD NEBEIDZAS. 
(tāpat, kā mīlestība)

ATKĀRTOT



Ja atcerēties tikai trīs lietas:

1) Svarīga ir pakalpojuma īstā, pieredzamā vērtība. Atšķirīgums.
2) Saturs (jebkurā platformā)  atbilstoši šīm vērtībām. Konsekvence. 

Maratons. Konsekvence. 
3) Mobilās vides un instrumentu loma komunikācijā 



Paldies! 
Liene.Kupca@gmail.com
+37129420094
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