
Katalogs -  Atpūta & Ceļošana 
Latvijas laukos 2013
Labdien tūrisma uzņēmēji,

Jau 18 gadus LLTA “Lauku ceļotājs” izdot naktsmītņu katalogu “Atpūta laukos”.  Šo 
gadu laikā esam veidojuši katalogu tā, lai tas kalpotu Latvijas un Baltijas 
apceļotājam, lai tas būtu praktisks, ērti lietojams un sniegtu to informāciju, kas 
nepieciešama plānojot ceļojumu vai atrodoties ceļā.

Mūsdienu ceļotājs arvien vairāk vēlas Latvijas laukos ne tikai atpūsties, bet arī izbaudīt lauku dzīvi, nobaudīt laukos audzētus 
produktus, izzināt dabu un tradīcijas. 
Tādēļ šogad vēlamies katalogā piedāvāt jaunas sadaļas, kurās būs pieejama informācija par Lauku labumiem, aktīvās atpūtas 
iespējām, pirtīm, ēdināšanas iespējām (īpaši izceļot latvisko virtuvi), dabas un kultūras gidu pakalpojumiem.

Aicinu visus tūrisma uzņēmējus piedalīties kataloga izdošanā, izveidojot materiālu, kas plaši atspoguļos tūrisma 
piedāvājumu 2013. gadā Latvijas laukos.

Ar cieņu, Asnāte Ziemele, LLTA “Lauku ceļotājs” prezidente
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Kataloga sadaļas

Naktsmītnes Latvijā: viesu nami, brīvdienu mājas, viesnīcas, kempingi, telšu vietas
Vērts redzēt! kultūras un dabas objekti Latvijā
Lauku labumi: pārtikas augu, sēņu, zivju, dzīvnieku audzētāji, amatnieki, bioloģiskās saimniecības, mājražotāji
Ēdināšanas vietas: kafejnīcas, krodziņi, restorāni, ēdināšanas pakalpojumi t.sk. degustācijas un zivju žāvētāji
Aktīvā atpūta: laivas, velo, zirgu izjādes, dabas vērošanas  iespējas, u.c.
Pasākumi laukos
Gidi: kultūras un dabas
Pirtis un pirtnieki

Tehniskā informācija

Katalogu izdod LLTA “Lauku ceļotājs”
Par informācijas izvietošanas un reklāmas iespējām  sazinieties ar mums: 
LC birojā: Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046, tel.: 67617600, e-pasts: lauku@celotajs.lv

Kā izvietot informāciju katalogā?
Ja jūsu piedāvājums atbilst kādai no kataloga satura sadaļām, jums ir iespēja izvietot pro�lu. 

1. Visi pakalpojumu sniedzēji, kas atrodas mūsu datubāzē www.celotajs.lv, saņems anketu, kurā būs iespēja rediģēt vai papildināt 
informāciju priekš izvietošanas katalogā. Atjaunojot datus anketā, jūs atjaunosiet informāciju gan katalogā, gan www.celotajs.lv. 
Publicēšanai katalogā teksta apjoms var tikt rediģēts atbilstoši zīmju skaitam Jūsu izvēlētajā reklāmas laukumā, un saturs - 
atbilstoši kopējai kataloga koncepcijai (ģeogrā�skā vieta, telpu apraksts viesiem, papildus pakalpojumi vai īpašais piedāvājums).
Pēc anketas iesūtīšanas un pirms kataloga drukāšanas vēl būs iespējams pārbaudīt publicējamo tekstu. Mēs jūs informēsim par 
visiem organizatoriskiem jautājumiem.

2. Ja naktsmītne nav iekļauta www.celotajs.lv , lūdzu, pieprasiet mums pakalpojumu anketu un cenu lapu. Tā jūs iekļausieties 
divos jaunos informācijas kanālos - katalogā un mūsu mājas lapas datubāzē.

Ja Jūs piedāvājiet cita veida pakalpojumus, kas var interesēt Latvijas ceļotāju, lūdzam sazināties ar mums par reklāmas 
iespējām katalogā un www. 

Izdošana 2012. gada rudens
144 x 220 mm, 156 lpp. (pielikumā Latvijas karte ar objektiem)
pilnkrāsu (c m y k)
5 000 (katalogs būs pieejams arī kā e-grāmata www.celotajs.lv)
latviešu, krievu, angļu
Ārvalstu tūrists 30% un vietējais tūrists 70% (ekonomiski aktīvi cilvēki,  kam 
patīk ceļot)
Lielākās grāmatnīcas, vietējās un starptautiskās tūrisma izstādes, tūrisma 
informācijas centri, benzīntanki, tūrisma uzņēmumi, LC birojs

Jaunumi katalogā



Katram gidam pro�lā portreta 
fotogrā�ja, kas tiks ievietota 

kopā ar pārējo pro�la 
informāciju arī 

www.celotajs.lv datubāzē
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Katalogu izdod LLTA “Lauku ceļotājs”
Par informācijas izvietošanas un reklāmas iespējām  sazinieties ar mums: 
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Cik maksā informācijas publicēšana?
Sadaļas – Naktsmītnes / Aktīvā atpūta / Pirtis un pirtnieki / Ēdināšanas vietas

LC biedru logo un 
kvalitātes kategorija

 

Kataloga atvēruma paraugs pro�li sekojošiem pakalpojumu sniedzējiem
naktsmītnes, ēdināšanas vietas, aktīvā atpūta, pirtis un pirtnieki  + lauku labumi

Kataloga atvēruma paraugs pro�li dabas un kultūras gidiem 

 

Teksta zīmju skaits* Cena

1/4 lpp.

1/2 lpp.

1 lpp.

1

4-5

6-8

150

290

350

LC Zelta biedriem - 17.00 Ls; 
LC Sudraba biedriem - 22.00 Ls

LC Bronzas biedriem - 28.00 Ls
Citiem pakalpojuma sniedzējiem - 35.00 Ls

LC Zelta biedriem - 28.00 Ls; 
LC Sudraba biedriem - 40.00 Ls

LC Bronzas biedriem - 52.00 Ls
Citiem pakalpojuma sniedzējiem - 65.00 Ls

LC Zelta biedriem - 50.00 Ls; 
LC Sudraba biedriem - 75.00 Ls

LC Bronzas biedriem - 98.00 Ls
Citiem pakalpojuma sniedzējiem - 120.00 Ls

*Ja www.celotajs.lv publicētā teksta apjoms ir lielāks par norādīto zīmju skaitu, tad publicēšanai katalogā tas tiek rediģēts atbilstoši zīmju skaitam Jūsu izvēlētajā 
reklāmas laukumā. 
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Šī ir lieliska iespēja pievienoties asociācijai un
kļūt par tās biedru, izmantojot arī citas biedru
priekšrocības. Vairāk lasi www.prof.celotajs.lv  

Mārketinga cena standarta 
pakalpojumam

Pakalpojumi grupēti pa reģioniem

Pro�la lielumam atbilstošs 
skaits fotogrā�ju fotogrā�ju

Katram pakalpojuma sniedzējam 
ir numurs - marķēts kataloga 

kartē un datubāzē

Informācija par pakalpojumu 
raksturojošiem rādītājiem 

piktogrammu veidā (piem. mājas 
tips, viesu skaits, u.c.

Fotogrā�ju skaitsPro�la lielums

Gida pakalpojumu apraksts 
izceļot gida darbības jomas un 
teritorijas, kurās gids strādā

Sadaļa - Lauku labumi (10 % atlaide no naktsmītņu cenas)

Sadaļa - Gidi (informācijas rinda (iesk. foto) – 20 Ls  (1/8 lpp.)
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