Latvijas Lauku tūrisma asociācija

Latvian Country Tourism Association

LAUKU CEĻOTĀJS

Lauku tūrisma gada noslēguma sapulce
2012.gada 5.decembrī
Valguma pasaule, Engures nov. Smārdes pagasts
Aicinām visus lauku tūrisma interesentu pievienoties mūsu Asociācijas biedru sapulcei – šī
būs atvērta visiem. Pievienojaties un dalieties savā pieredzē! Pēc katra runātāja paredzēts laiks
jautājumiem un diskusijām. Sapulce sastāv no 2 daļām – skatiet otrā lapā programmas
turpinājumu.
9:30 Reģistrēšanās un rīta kafija
1.daļa
10:00 Asociācijas darbības pārskats 2012, plānotais 2013.gadam
• Saimnieku aptaujas kopsavilkums par 2012.gada veiksmēm/neveiksmēm
• Eiropas lauku tūrisma gada pārskata apkopojums, valstu situācija un tendences
• Prognozes 2013.gadam
• LC paveiktais un plāni
Asnāte Ziemele, „Lauku ceļotājs”
10:45 Tūrisma attīstības valsts aģentūras aktivitātes un sadarbība ar „Lauku ceļotāju”
2012/2013.gados
Armands Slokenbergs, TAVA direktors
11:30 Kā uzlabot savu piedāvājumu, vai specializēties kādam klientu segmentam, kas ir zīmes
Zaļais sertifikāts un Latviskais mantojums?
• Kvalitātes prasības viesu, lauku un brīvdienu mājām - taurenīši
• marketinga specializācijas,
• LC biedrs
• Zaļais sertifikāts un „Latviskais mantojums”
Antra Damberga un Inese Ivulāne, „Lauku ceļotāja” kvalitātes eksperti un inspektori
12:15 Pusdienas
13:15 Mārketings 2012 un 2013., tirgus tendences, secinājumi un rīcības
• 2012. gada tūristu aptaujas kopsavilkums, secinājumi;
• Galvenie ārvalstu tirgi un to specifika pieprasījumā, tūristu atsauksmes un vēlmes
• Produkta attīstība, LC marketinga aktivitātes – izdevumi, tirgi, sociālie tīkli, pasākumi
Eva Staltmane, BTMS un Elīna Kalēja „Lauku ceļotājs”
14:00 Apdrošināšanas pamatojums lauku tūrisma uzņēmumā
• Ko apdrošināt un kāpēc
• Kādas un atlīdzības un maksājumi
• Kuru kompāniju izvēlēties, kā noteikt riskus pareizai apdrošināšanai
• Bēdīgie un labie piemēri no lauku tūrisma saimnieku pieredzes
Raivis Ķergalvis, Apdrošināšanas un finanšu brokeris http://www.financebroker.lv/
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2.daļa
15:00 Kafijas pauze
15:30 ES Interreg Projekts „AGORA 2.0” noslēgums
• 6 Baltijas jūras dārgumi,
• Meža ceļveža prezentācija
Asnāte Ziemele un Juris Smaļinskis, „Lauku ceļotājs”
16:30 Noslēgums: Meža ceļvedis pie Šmakovkas glāzītes

Nokļūšana Valguma pasaulē: Engures nov. Smārdes pagasts
http://valgumapasaule.lv/karte/ Atrodas Ķemeru nacionālā parka teritorijā, Valguma ezera un
Slocenes upes krastā.
Rīga – 60 km, Tukums – 15 km, Lielā Ķemeru tīreļa laipa – 20 km.
GPS koordinātas:
N 56,99000°
E 23,31540°
Tālruņi: 63181222, 29414022 - saimnieki Viesturs Serdāns un Vita Beļavniece

Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046, Tālr.: 67617600, Fakss: 67830041
E-pasts: lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv

