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Produktu veidošana
❉ Vērtības, identitāte
❉ Vietas konteksts

Vēsture 
Tradīcijas
Resursi
Konkurence, sadarbība

❉ Mērķauditorija
❉ Piedāvājums
❉ Pārdošana, virzīšana



Identitāte – vērtību formulēšanai
Kas ir unikāls un īpašs? 
-  Vietai
-  Piedāvājumam
-  Stāstam

Kāpēc?
-  Šeit
-  Tagad
-  Tā? 





Un kā ir ar mani?





Identitātes jautājumi
§  Kas es esmu? 
§  Kādi ir mani mērķi? 
§  Kā vide, kas man ir apkārt man palīdz? 
§  Vai mana mērķa auditiorija ir vispārīga vai konkrēta? Kas 

viņus interesē?  
§  Vai es pats iekļaujos savā zīmolā? Iekšējās pretrunas? 
§  Kā es vēlos, lai mani uztver klienti? Konkurenti? 
§  Ja zīmols vai produkts būtu cilvēks, kāds tas būtu? 




Produktu veidošana
❉ Vērtības, identitāte
❉ Vietas konteksts

Vēsture 
Tradīcijas
Resursi
Konkurence, sadarbība

❉ Mērķauditorija
❉ Piedāvājums
❉ Pārdošana, virzīšana



Stāsti, ar ko tie sākas? 
1.  Vietas vēsture: leģendas, mīti,  nostāsti

Cik svarīgi, saprotami tie ir citiem? 
Sprīdītis vs Lohness; Zaļās jumpravas, Burtnieks

2.  Mantota tradīcija un atpazīstamība
Novads, “infrastruktūra” (Vidzemes augstiene)

3.  Vietējās prasmes, amati
Latgales keramika

4.  Jaunradīti, vietai atbilstoši stāsti
Kurzemes Vīna tūre




Kas ir tas absolūti unikālais? 



Resursi
❉ Daba, vide, ainavas

“Vilku stūris”, putnu tornis jeb  flora/fauna
Ūdeņi, īpašās vietas, dižkoki
Vietējie meistari, partneri 
Ainavas, fotovietas plenēriem/ekspedīcijām
Prasmes
Pakalpojuma nodrošināšana











Produktu veidošana: izpēte
1.  Esošais piedāvājums. Konkurence
2.  Brīvā niša
3.  Mērķa auditorijas intereses, vēlmes, 

paradumi (vēl nezināmās intereses)



Kāds ir piedāvātais produkts? 
❉ Aktīvi pavadīts laiks?
❉ Līdzdarbošanās, izziņa? 
❉ Klusums, meditācija? Diskrētums? 
❉ Serviss ?
❉ Vēsture, leģendas īstas vai jaundradītas?



Mērķa auditorijas interešu izpēte
❉ Precīza niša: 
❉ No kurienes ierodas, kā uzzina, ko meklē?
❉ Kā atpūšas pašlaik? 
❉ Kā izvēlas, kurp doties? 

Gardēžu tūres: apmeklē kursus, apgūst vietējos produktus, 

lasa cetrassezonas.lv un kulināros blogus. 
Interesē konkrētas prasmes: maizes cepšana, lauku tortes 

cepšana, medījuma sagatavošana



Pētot un vērojot, (
atrast un radīt unikālo













 precīzs produkts &  
precīzs piedāvājums  

precīzai mērķa auditorijaI 
 

No kurienes? Kādas intereses? Kāda 
iepriekšējā pieredze?  

Kādas ir alternatīvas –  zināt ne tikai savu 
produktu, bet “kategoriju” 



Produktu veidošana: ko vēlas 
patērētāji? 

1.  Paši apskatīt
2.  Paši piedzīvot (vs statiski vērot)
3.  Iegādāties interesantas lietas
4.  Iemācīties ko jaunu
5.  Saudzēt vidi 
6.  Baudīt dzīvi




Kāds ir piedāvājums?
❉ Aktīvi pavadīts laiks?
❉ Līdzdarbošanās, izziņa? 
❉ Klusums, meditācija? 
❉ Serviss? 
❉ Vēsture, leģendas īstas vai jaundradītas?



MĀRKETINGS UN KOMUNIKĀCIJA



KAS BIJA PIRMAIS? (
KURŠ TE IR GALVENAIS?   

Produkts vai tā komunikācija?



Ko komunicē – zīmolu?
1.  Galvenā kompetence, īpašība 

(piedāvājums)
2.  Galvenā ziņa
3.  Vizuāla atpazīstamība
4.  Konsekvence






Zīmols komunikācijā tūrismam
❉  Nosaukums
❉  Produkts, piedāvājums, asociācija. “Ozolii – garšīgais medus”,  

“Valmiera – teātris un Rātes vārti”, “Latgale- sirsnīgi, Ušpeļi, dzīres”, 
Liepāja- vējš un brīvība”

❉  Jūsu mājas lapas domēna vārds (nic.lv, Ls 8.5 gadā)
❉  VISI oficiālie e – pasti vards.uzvards@jūsu domēns.lv /

gmail.com  (niigraa_mamama: privāti noslēpumi)
❉  Visi konti sociālajos tīklos, Skype
❉  Grafiskais noformējums
❉  Runājiet tajā valodā, kādu protiet
❉  Jūsu identitāte. Jūs.





Mārketinga & komunikācijas 
elementi



§  Drukātās un raidītās reklāmas klipi
§  Iepakojums, norādes
§  Video, foto materiāli
§  Bukleti un katalogi
§  Norādes
§  Telpu noformējums, loģika, arī serviss
§  Simboli, logotipi
§  Mājas lapa

Reklāmas aktivitātes



§  Informācija medijiem
§  Runas, semināri
§  Gada pārskati, ziņojumi citām iestādēm; 
§  Ziedojumi, darbs ar ziedotājiem
§  Sponsorēšana
§  Publikācijas presē
§  Komunikācija un serviss sociālajos tīklos
§  Pasākumi
§  Mājas lapa

Sabiedriskās attiecības



§  Konkursi, spēles, loterijas
§  Dāvanas, īpaši piedāvājumi
§  Degustācijas, demonstrācijas
§  Izstādes, nozares pasākumi
§  Lojalitātes pasākumi
§  Mājas lapa

Pārdošanas aktivitātes



❉  Pārdošanas kampaņas 
❉  Demonstrācijas, vizītes
❉  Cenu kari
❉  Mājas lapa, rezervāciju sistēmas
§  E – pasta sūtījumi

Pārdošanas aktivitātes



Digitālās komunikācijas ir vijole 
orķestrī.  

 Grūti iemācīties, bet jābūt.  



Digitālie kanāli: izmantošanas mērķi

❉ Serviss
❉ Informācija
❉ Pieredzes veidošana
❉ Dalīšanās pieredzē
❉ “Bāzes stacija”
❉ “Puduri”



Ceļojums sākas pie datora ekrāna
Ceļojuma galamērķa izvēle

Labāko piedāvājumu meklēšana
Atsauksmes, sarunas, pārbaude




Domāju = meklēju = Google



Ja tevis nav Googlē : (
vai tu vispār esi? 



Realitātes pārbaude

Ceļojums var arī beigties pie 
datora ekrāna 



1. Nospiedumi internetā
1.  Ko  par jums jau var atrast Google?
2.  Ko ar to iesākt: 

A.  Atsauksmes un reputācija
B. Produkta “iegāde” un tiešie kontakti: 20 – 

30 “atslēgvārdi jūsu produktam



Atsauksmes un reputācija
❉ Jums nav savas mājaslapas, tā ir citiem;  

“monitorējiet”, ko par jums runā –  
Tripadvisor, Twitter, FaceBook, draugiem, 

sudzibas.lv :) , komentāri zem rakstiem
❉ Svētījiet kritiku, reaģējiet gudri 

Izmantojiet  Google Alerts, Hootsuite, Diggit, 

Tweetdeck*





2. e-saziņas bāzes arsenāls 
❉ Lietišķa e – pasta adrese; 
❉ Esošo un bijušo klientu e – pastu datu bāze
❉ Viņiem ir skaidri jāpiekrīt (ķeksis vai 

paraksts) savu datu (e – pasts, tālrunis) 
nodošanai
❉ Nepērc zagtu, nespamo



E – pasta sūtījumi 
❉  Aptaujas vai speciālpiedāvājumi, “burkāns” 
❉  Izsūtāmi caur pasta programmu, 
    ja ir līdz 300 kontaktiem
❉  NB! Izmantojiet BCC, nekad nesūtiet komerciālos 

tiešpastus ar redzamām adresēm
❉  Bezmaksas* servisi –  madmimi.com, mailchimp.com, 

primemail.lv
❉  Iespēja “atteikties” 
❉  E – pasta kampaņas: jaunu kontaktu ieguvei –  loterijas, 

iesaki draugam



Kā Google uzrāda rezultātus?
1.  “Dabiskie” meklēšanas rezultāti jeb SEO
2.  “Maksas” meklēšanas rezultāti: reklāma

Dabiskie=  atbilstoši lapas saturam: investīcija 

ir darbs/laiks/uzturēšana
Maksas=  atbilstoši izvēlētajam atslēgvārdam- 

maksā par klikšķi



Maksas	  rezultā-	  
(adwords)	  

Maksas	  rezultā-	  
(adwords)	  

“dabiskie	  rezultā-”	  	  
SEO	  





“Cik jāmaksā googlei, lai es 
būtu pirmais?”



TAČU, 



Lai lapu atrastu...
❉  Jāizvēlas precīzs domēns
❉  Ir jābūt atbilstošam saturam
❉  Saturs ir regulāri jāatjauno
❉  Jo vairāk aktivitāšu ar zīmolu vai nosaukumu arī citos 

formātos: YouTube, flickr, Twitter, jo labāki rezultāti
❉  Tehniski pareizi jāizveido saites 

http://www.latvia.travel/lv/raksts/naktsmitnes
nevis http://www.latvia.travel/123=id785=php

❉  Pievieno Twitter kontu, YouTube kanālu, u.c
❉  Apmainies saitēm, sadarbojies
❉  Attēlu nosaukumi, metaapraksti, H1-H3
❉   Lapas karte, atslēgvārdu blīvums





Profili sociālajos tīklos



1. Jauni servisa kanāli: twitter









Tvītošana – būt vai nebūt?
Protams!
❉  Ieklausīties sarunās
❉  Iesaistīties dialogā
❉ Uzbūvē “ietekmi”, 

atpazīstamību
❉ Reaģē uz kritiku
❉ Būvē “kategoriju”


…”Jāpadomā” 
❉  Vai jums IR ko teikt par 

SAVU tēmu KATRU dienu? 
❉  Kādā valodā? 
❉  Kāpēc lai es sekotu viesu 

namam, uz kuru braucu 
1x gadā

❉  Nepārvērs par vienvirziena 
pārdošanu

“Ir”	  	  zīlītes	  Sārnatē	  



Visvieglāk izpildāmie grēki twiterī
❉ Sākt, neturpināt un nebeigt
❉ Apklust pie “ziepēm” un kritikas
❉  Izlikties par labāku, niecināt citus
❉ Aizaugušais krītamgrāvis: “seko un vinnē”, 

“pārtvīto un izlozēsim” 
❉ Runā Robots
❉ Ātro kredītu piemērs robotikā



2. Jauni draudzības kanāli











Sociālajos tīklos jāatceras
Ieguvumi
❉  Draudzības saites
❉  Ieteikumi
❉  Neviltota realitāte
❉  Zīmola atpazīstamība
❉  SEO reitings
❉  Lietotāju veidots, īsts un 

ticams saturs –  bildes

Riski
❉  Kāpēc cilvēkam 

“jādraudzējas” ar viesnīcu?

❉  1000 draugu un 0 viesu –  

kurš šeit mānās?  Kāpēc?



Klātbūtne sociālajos tīklos
❉ Iespēja “atlikt” savas mājas lapas 

veidošanu
❉ Iespēja veidot lojalitātes saites (bet ir arī 

sensitīvie mirkļi
❉ Makšķerēšana tur, kur ir zivis



Tripavisor: jūsu zivis tur, kur 
makšķerē



Savstarpējā sadarbība

Kaimiņi, amatnieki, citi tūrisma 
uzņēmēji ražotāji





Sadarbības produkti
Apvienojot spēkus kopīgam mērķim – vīna tūre



















Suvenīru veidošana



Suvenīri
❉ Unikalitāte vs “made in China”
❉ Sirsnība, kas asociācijas ar vietu
❉ Saprotamība, stāstījums arī citiem
❉ Pārvadāšanas, iekpakojuma ērtums
❉ Pielietojums vs rotājums
❉ Cena



❉ Daļa no baudītā pakalpojuma: tējas, jūsu 
dobes puķu sēklas, maltītes, izejvielas
❉ Leģendas, saistītas lietas: Sprīdīša lāpsta, 

stabules, Spieķis, grāmatas, atklātnes
❉ Jaunradītas leģendas
❉ Dekoratīvi, asociatīvi priekšmeti, spēles





Jaunas pieredzes veidošana

Lillas Lavender






Lavandu audzēšana
❉ Jauna ideja, eksperiments
❉ Atklāta komunikācija
❉ Dalība vietējos pasākumos
❉ Aicinājumi uz talku, nobaudīt, redzēt
❉ Vizuālie stāsti
❉ Pārdošanas produkti
❉ Pasākumi, sarunas





Paldies!

Liene.Kupca@gmail.com


