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4.apmācības 

BALTU – ZEMGAĻU UN SĒĻU TŪRISMA MĀRKETINGS 

 Mārketings, mārketinga loma mūsdienu laikmetā/ Baltu stāsti /Mārketinga loma tūrismā 
 

(“ZEMGAĻU UN SĒĻU TŪRISMA MĀRKETINGS, MĀRKETINGA LOMA MŪSDIENU LAIKMETĀ UN TŪRISMĀ, BALTU STĀSTI”) 

VIETA: Aizkraukles novada kultūras nams, Lielā zāle, Spīdolas iela 2, Aizkraukle.  

LAIKS: 3 dienas – 14.03.2019; 21.03.2019; 29.03.2019. 
MĒRĶA GRUPA: tūrisma uzņēmēji, pašvaldību tūrisma plānotāji, pakalpojumu nodrošinātāji (ēdinātāji, naktsmītnes, suvenīri), tūrisma vietu pārvaldītāji. Baltu 

objektu turētāji – identificētie zemgaļu, sēļu objekti.  
 

1.DIENA–14.03.2019  
MĀRKETINGA LOMA, TŪRISMA ZĪMOLI, LEĢENDAS, STĀSTI, SOCIĀLIE TĪKLI, PERSONISKĀ PIEREDZE 

9.30 – 10.00  Reģistrēšanās, kafijas pauze    

10.00 -11.15  Kāpēc modernais cilvēks 

ceļo? Tendences tūrisma 

produktu stāstos 

 

Edgars Ražinskis, bloga 

www.25wolves.com autors, 

pārdošanas un mārketinga 

komunikācijas eksperts 

Moderna tūrisma galamērķa pārvaldība, mārketings un pārdošana:  

Tūrisma pakalpojumu un produktu mārketinga veidi, mārketinga instrumenti.  

Tūrisma informācija un apmeklētāju informēšanas metodes. 

Tūrisma mārketinga specifika: vietējais mārketings, satura mārketings, 

emocionālais mārketings u.c.; 

Biežāk pieļautās kļūdas, labie piemēri.   

11.15– 12.00 Tūrisma produktu 

mārketinga un pārdošanas 

specifika. 

Edgars Ražinskis, bloga 

www.25wolves.com autors, 

pārdošanas un mārketinga 

komunikācijas eksperts 

Dažādas paaudzes uz digitālā laikmeta sliekšņa.  

Ja neesi internetā - neesi vispār. 

Kā uzrunāt "Tūkstošgades paaudzi" teorija, prakse un piemēri. 

12.00 – 12.45 Pusdienas 

12.45 – 14.15 Vietas zīmolu galvenie 

izaicinājumi – ticamība un 

reputācija 

Lolita Ozoliņa, komunikācijas 

stratēģe, zīmolvede, lektore 

Leģendu un stāstu izmantošana tūrisma piedāvājuma veidošanā. 

Zīmola vēstījums, mērķa grupas, atbilstošie kanāli. Biežāk pieļautās kļūdas, labie 

piemēri.  

 

14.15-14.30 Pauze 

14.30 – 16.00 Zīmola “Autine” pieredzes 

stāsts. Praktiskā pieredze. 

Jānis Nīmanis, “Autine” 

īpašnieks un kalējs 

Pieļautās kļūdas, veiksmes faktori, zināšanas un prasmes, kas noder zīmola 

attīstībā. Jautājumi un atbildes.  

http://www.25wolves.com/
http://www.25wolves.com/
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http://www.johnneeman.co

m/lv 

 

Jānis Nīmanis ir zīmola “Autine” līdzdibinātājs un kalējs. Uzņēmums nosaukts par 

godu 12. gadsimta Autines pils novadam, kura vēsturiskajā teritorijā tas izveidots. 

Turpinot gadsimtiem senās amatniecības tradīcijas un kombinējot tās ar 

mūsdienīgu, Ziemeļeiropai raksturīgu dizainu, tiek radītas lietas, kurās apvienojas 

senie aroda noslēpumi, roku darbs un labākie materiāli, ko piedāvā 21. gadsimts. 

2.DIENA – 21.03.2019 
 TŪRISMA PRODUKTU MĀRKETINGS UN PĀRDOŠANA, DIGITĀLAIS LAIKMETS, MILLENIUM UN CITAS PAAUDZES  

9.30 – 10.00  Reģistrēšanās, kafijas pauze    

10.00 – 11.15 Mazbudžeta mārketings Lolita Ozoliņa, komunikācijas 

stratēģe, zīmolvede, lektore 

Brīvi pieejami digitālā mārketinga rīki un ieteikumi jaunu produktu palaišanai tirgū: 

Praktiski ieteikumi, kā darboties ar Facebook, Instagram un citiem tīkliem, blogi, 

mediji. Biežāk pieļautās kļūdas. Piemēri. 

11.15 – 12.00 Sociālo tīklu komunikācijas 

tendences. 

Lolita Ozoliņa, komunikācijas 

stratēģe, zīmolvede, lektore 

Sociālo tīklu nozīme. Viss par un ap sociālajiem tīkliem.  

Instagram, blogi, viedokļi līderi, blogeri. Vizuālie materiāli, reklāma.  

Biežāk pieļautās kļūdas. Piemēri. 

12.00 – 12.45 Pusdienas 

12.45- 14.00 

 

 

Produktu mērķauditorijas 

noteikšana, vērtības, 

solījums, pārdošanas 

izaicinājumi.  

Edgars Ražinskis, bloga 

www.25wolves.com autors, 

pārdošanas un mārketinga 

komunikācijas eksperts 

Tūrisma produktu auditorija, mediju lietošanas paradumi, dzīves stils un vērtības. 

14.00-14.15 Pauze 

14.15 -16.00 Praktiskais uzdevums sava 

tūrisma produktu un 

pakalpojumu pārdošanā  

Lolita Ozoliņa/ Edgars 

Ražinskis 

Praktiskais uzdevums sava tūrisma produktu un pakalpojumu pārdošanā.  

Saskatīt iespējas popularizēt Zemgali un Sēliju un tai raksturīgās iezīmes.  

Pilnveidot savu tūrisma piedāvājumu. 

3.DIENA – 29.03.2019  
PIEREDZES APMAIŅAS VIZĪTE 

10.00 – 14.00 Pieredzes apmaiņas vizīte uz Baltu ceļa objektiem  

13.15 – apliecību izdošana 

Tiek nodrošināts kopīgais transports no Jelgavas (tiks nodrošinātas līdzņemšanas paciņas). 

Biedrības “Baltaine” Radošā māja Koknesē – 10.15 – 11.15 

Meļķitāru Muldakmens – 11.35-13.00 

Reģistrācija līdz 08.03.2019: https://goo.gl/forms/lsnAgBz7MRVqoj6V2  

Vairāk informācijas: aelita.prokopenko@zpr.gov.lv   T. 63028457, 27000470 

http://www.johnneeman.com/lv
http://www.johnneeman.com/lv
http://www.25wolves.com/
https://goo.gl/forms/lsnAgBz7MRVqoj6V2

