Latvijas Lauku tūrisma asociācija

Latvian Country Tourism Association

LAUKU CEĻOTĀJS
Semināra programma

REĢIONĀLĀ UN VIETĒJĀ SADARBĪBA LATVISKĀS
IDENTITĀTES STIPRINĀŠANAI TŪRISMA PAKALPOJUMOS
2012. gada 7. novembrī, lauku viesnīca "Jumurdas muiža", Adrese: Jumurdas pag.,
Ērgļu nov., Karte: http://www.celotajs.lv/lv/e/map/jumurdasmuiza?22
Seminārs organizēts sadarbībā ar TAVA.
Kā veidot vietējo un reģionālo sadarbību, kas nosaka, ka tā veido latvisko identitāti? Kāpēc svarīga ir
sadarbība un ko tā nodrošina pakalpojumam tūristiem? Praktiski piemēri un risinājumi Norvēģijā, Somijā,
Igaunijā un tepat, Latvijā. Veiksmīgi reģionāli pasākumi – kas ir pamatā panākumiem un atpazīstamībai
nacionāli. Marketings, komunikācija, sociālo tīklu nozīme, suvenīri. Vietējie ražotāji – kā tie var kuplināt
tūrisma iedāvājumu, veidojot vietējo, reģionālo identitāti.
Ražotāju produkcijas iepazīšana, kontaktu apmaiņa, sadarbības iniciēšana.
9.30 Reģistrācija un kafija
10.00 Reģionālās sadarbības nozīme produkta veidošanā. Kādas iespējas tas paver, kā to izmantot tūrismā.
Vai vietējie ražotāji var veidot reģionālu identitāti? Kāpēc tas svarīgi katrai teritorijai? Piemēri no
Norvēģijas, Igaunijas, Somijas.
Asnāte Ziemele, LLTA “Lauku ceļotājs”
11.00 Veiksmīga lauku tūrisma produkta veidošana – savstarpējās sadarbības tīkli, komunikācija,
marketings. Veiksmīgie piemēri.
Liene Kupča, marketinga eksperte
12.30 Pusdienas un kafijas pauze
13.30 Latvijas reģiona piemērs – iniciatīvas, pieredze, veiksmes, neveiksmes un risinājumi, plāni.
Jana Bergmane, Kuldīgas TIC, Kurzeme
Sanita Soma, Madonas TIC, Vidzeme
14.30 Vietējie ražotāji un produkcijas eksponēšana, degustēšana un kontaktu veidošana.
Veselības laboratorija - spirtoto dzērienu ražotāji
Kazu audzētāji "Līvi" - apskates saimniecība un kazas sieru ražotāji
Ogu audzētāji "Jaņkalniņi" - svaigas ogas, sīrupi, sukādes u.c.
"Podnieka nams" - radošās darbnīcas, pašu izstrādājumi
"Driķi", Kalsnavas pinēji - grozi, mēbeles, sadzīves priekšmeti

Programā paredzēta arī Jumurdas muižas apskate.
Pasākuma noslēgums ~16.00.
Lūdzam pieteikties līdz 22.oktobrim ilona@celotajs.lv, tel.: 67617600.
Projekta „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla veicināšana Latvijas lauku tūrismā” ietvaros. Jaunumiem sekojiet
http://www.kultura.celotajs.lv

Publikācijas saturs atspoguļo autora uzskatus un Vadošā Iestāde nav atbildīga par projektu partneru publicēto informāciju.
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