ENTER GAUJA
2015.gada oktobra notikumi
Kopsapulce
Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības un klastera
kopsapulce notiks 3.decembrī Cēsīs, sākums plkst.
16:00. Darba kārtībā – 2015.gada klastera projektā
paveiktā apskats un 2016.gada plāni. Uzaicinājumus
izsūtīšu novembra vidū.
Bukleta ģimenēm ar bērniem izstrāde “Susuriņa
piedzīvojumi Gaujas Nacionālajā parkā”
Bukleta “Susuriņa piedzīvojumi Gaujas Nacionālajā parkā”
izstrāde gandrīz pabeigta. Ir iztulkotas un saskaņotas
bukleta angļu un igauņu versijas. Krievu valoda aizkavējās,
jo bija daudz ierosinājumu izmaiņām. Novembrī plānojam
to nodrukāt un drīz pēc tam tas būs pieejams tūrisma
informācijas centros.

Dabas tūrisma maršruti
Dabas tūrisma maršruti ir nodrukāti un nu jau atrodas
visos Gaujas Nacionālā parka tūrisma informācijas
centros, kā arī pie Dabas grupas biedriem.
Pieprasījums ir liels un cilvēki ir priecīgi, ka viņiem
pasaka priekšā, ko vislabāk apskatīt un kā pavadīt
brīvdienas. Īpašu popularitāti maršruti iegūst pēc
reklamēšanas FaceBook. Web lapā esam tehniski
papildinājuši maršrutu sadaļu un novembra laikā
plānots
visus
maršrutus
integrēt
www.entergauja.com. Aicinām arī jūs baudīt saulainās rudens dienas, izmēģinot kādu no
maršrutiem!
Komunikācija Facebook
Esam uzsākuši piepildīt EnterGauja.com kontu
Facebook ar potenciālajiem visiem interesējošu
informāciju. Tajā publicējam 3-5 ierakstus nedēļā, lai
pārāk nenogurinātu sekotājus. Rakstām par dažādiem tematiem un cenšamies sabalansēt,
lai nebūtu pārāk daudz reklāma un lai mūsu konts nekļūtu uzbāzīgs, bet vairāk informējošs.
Ik pa laikam ievietojam kādu video, fotogrāfijas, kā arī popularizējam vispārējos tūrisma
jaunumus. Dalāmies arī ar biedru notikumiem.

Latvija nokļūst Lonely Planet top 10
Lonely Planet ievietojusi Latviju 5.vietā valstu topā, kuras
iesaka apceļot 2016.gadā. Vairāk lasiet paši:
http://www.lonelyplanet.com/best-in-travel/countries/5

Web-lapas apmeklētāju analīze
Neskatoties uz to, ka oktobris tūrismā ir klusais mēnesis,
web lapas apmeklētāju skaits oktobrī pieauga par 10%
(salīdzinot ar septembri), bet tas nesasniedza vasaras
mēnešu līmeni. Kopējais apmeklēto lapu skaits oktobrī
pieauga par 37,5%, bet vienā sesijā apmeklēto lapu
skaits pieaudzis par 25%. Šie abi rādītāji pārsniedz
vasaras vidējos datus. Pieaudzis arī vienā sesijā
pavadītais laiks (septembrī tas bija 1:52, oktobrī 2:30, bet
jūlijā tikai 1:30). Web lapas datu analīze norāda, ka
aktivitātes
uzsākšana
Facebook
ir
veicinājusi
apmeklējumu.
Klastera vadības grupas kārtējā sēde
Nākamā klastera vadības grupas sēde notiks 5.novembrī 11:30 Amatas
novada pašvaldības māja "Ausmas”. Sēde ir atklāta un tajā aicināts
piedalīties ikviens interesents.

Lai saulains un harmonisks novembris!
Informāciju sagatavoja: Alda Bražūne,
28316007
01.11.2015.

