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Ceļošana cilvēkus 
dara laimīgus

Kas mani vilina?
✓ Daba – kur pēc iespējas netraucē 

citi tūristi.
✓ Jauni iespaidi – jauna pieredze un 

izkāpt no komforta zonas.
✓ Satikt un aprunāties ar vietējiem 

(sajusties kā vietējam!).
✓ Iespēja ceļot daudz un lēti.
✓ Vietas, kur var apvienot manas 

intereses ar bērnu interesēm.
✓ Iepazīt un izzināt - kamēr neredzu, 

tikmēr neticu.



Kas ir 
Finalmente?
✓ Tikko dzimis zīmols – kāpēc Finalmente?
✓ Svarīgi izveidot zīmolu, kas atbilst savai 

identitātei.
✓ Fokuss – aktīvās tūres, pasākumu 

organizēšana.
✓ Šobrīd vienīgais komunikācijas kanāls -

Facebook.
✓ Kā izvēlos tūrēm galamērķus?
✓ Sociālās atbildības projekts «Zemes 

skola» - aicināt ģimenes ar bērniem 
doties dabā, arī ziemā.



Kur es pērku savus 
ceļojumus?
Telefonā!!!
➢ Ceļojumiem mūs iedvesmo gan oficiāla 

informācija kā National Geographic u.c., gan 
citu ceļotāju bildes sociālajos tīklos;

➢ Šādai informācijai pievēršam uzmanību un 
mūs atrod informācija no kompānijām, kas 
tirgo ceļojumus;

➢ Iegūstam informāciju par atlaidēm un 
pērkam lētus lidojumus;

➢ Mūs «vajā» Booking.com ☺
Galvenais trāpīt īstajā brīdī!



Mārketings ir 
komunikācija
Nepieciešams veidot kvalitatīvu un noderīgu 
saturu:
➢ 45% tiešā pasta reklāmas netiek atvērtas, 

pirms izmešanas,
➢ 85% cilvēku pārtin televīzijas reklāmas,
➢ 84 % cilvēku vecumā 25 – 35 pārtrauks 

apmeklēt mājaslapu, kurā būs pārmērīgi 
izvietotas reklāmas. 

Tagad viss notiek internetā un telefonā, tāpēc 
fokuss uz sociālajiem tīkliem.



Kāds būs Tavas 
organizācijas, 
kompānijas stāsts?
Kādu auditoriju vēlies sasniegt?
✓Ar ko tavs piedāvājums ir unikāls?
✓Kāda ir pievienotā vērtība?
✓Kas ir tas, ko cilvēki pirks?



Jums ir situācija, kad ar kaut 
ko ir jāsāk… sāciet ar 
Facebook
Kāpēc?
Facebook ir kļuvis gandrīz par cilvēku ikdienas 
sastāvdaļu. 
✓ 2 miljardi aktīvi ikmēneša lietotāji no visas pasaules.
✓ Latvijā vidēji uzturas 800 tūkstoši iedzīvotāji. 41% no 

visiem Latvijas iedzīvotājiem kopā (1.95 miljoni).  
✓ Vidējs Facebook lietotājs dienā 150 reizes pārbauda 

un atjauno sociālo tīklu lapas, lai pārliecinātos par 
jaunumiem savā profila.



Regulāra 
komunikācija 
visās sezonās
Komunikācija ietver:
➢ tekstus;
➢ attēlus,
➢ video,
➢ reklāmu,
➢ profila fotogrāfiju.



Izmantojiet klientu 
atsauksmes, sajūtas, 
bildes

Visnovērtētākie stāsti ir tie, ko nevis 
mēs paši stāstām par sevi, bet ko citi 
stāsta par mums.

Dalieties ar tiem un organizējiet tos:
➢ Foto
➢ Video!!!



Sajūtas, jauna pieredze, 
unikāli brīži!

✓Dalieties ar savu viesu sajūtām!
✓Priecājieties kopā ar viņiem!

Attiecības ar sekotājiem sociālajos tīklos ir kā 
attiecības ar draugiem, ar kuriem vēlies tās 
saglabāt ilgtermiņā.



Uz kritiku reaģēt pozitīvi
“Monitorejiet”, ko par jums runā –
Facebook, Tripadvisor,, sudzibas.lv, komentāri zem rakstiem.
❉ Svētiet kritiku, reaģējiet gudri.

Kā vislabāk rīkoties sliktas pieredzes, atsauksmju situācijā? 
Noteikti atbildēt ar pret-komentāru: Esiet profesionāls; Neaizskariet nevienu; 
Piedāvājiet palīdzību atrisināt problēmu nekavējoties; Pasakieties par to, ka 
cilvēks ir paziņojis par savu neapmierinātību.

*Laba vieta, kur pameklēt labus un sliktus piemērus ir Booking.com.



Nākamais solis -
Instagram

✓ Dažu gadu laikā Instagram lietotāju skaits ir 
audzis gaismas ātrumā.

✓ Ar vairākiem miljoniem lietotāju Instagram
ir kļuvusi par perfektu iespēju 
uzņēmumiem veidot savu atpazīstamību.

✓ Šeit vari likt lietā visu savu radošumu ar 
vizuāliem un īsiem ziņojumiem. 



Kā izcelties uzņēmuma 
profilam?
Uzņēmuma nodarbošanās attēlota radošā 
veidā 
➢ Ziņa ar attēlu vai video un paskaidrojošu 

tekstu sniedz pievienoto vērtību sekotājam 
(informēt, iedvesmot, iedrošināt, u.c.), kas 
tiek pasniegts vizuāli estētiskā veidā.  

➢ Gadījumā, ja uzņēmuma produkts ir 
pakalpojums, nevis fizisks produkts, tad 
aizraujoši sekotājiem ir apskatīt procesu kā 
pakalpojums tiek pasniegts. 



Instagram stāsti 
(Instagram stories)
➢ Tas ir īss video stāsts, kas ir pieejams 24 stundas (stāstu 

var saglabāt profilā, lai tas būtu pieejams visu laiku).
➢ Instagram stāsti ir kļuvuši kā savdabīga televīzijas vieta 

Millenials paaudzei (1980.-2000.), kas pavada platformā 
ilgāk laika kā jebkad.  

➢ Veidi kā uzņēmumam izmantot Instagram stāstus:
✓ Attēlot produkta izveides procesu,
✓ Parādīt uzņēmuma iekšējo kultūru,
✓ Paziņot par jaunumiem,
✓ Prezentēt produktu un tā pielietošanas veidus,
✓ Filmēt LIVE video (tiešraide).



#hashtag lietošana
➢ Palielina sasniegto cilvēku skaitu.
➢ Labā prakse ir lietot 3-5 mirkļbirkas, toties 

maksimālais daudzums vienai ziņai ir 30 
mirkļbirkas.

➢ Uzņēmumam primāri vajadzētu lietot sava 
zīmola birku visās savās ziņās un pievienot 
papildus tās, kas atbilst industrijai un 
publicētajam attēlam. 

➢ Mirkļbirkas var pievienot 3 dažādās vietās –
ziņas beigās, komentāros vai arī ziņa 
kopumā var sastāvēt no mirkļbirkām. 



Influenceri jeb sociālo 
tīklu slavenības

Kādas jomas eksperti vai slavenības, kas ir aktīvi sociālo tīklu 
lietotāji un ir savākuši ievērojamu sekotāju pulku.

Savos sociālo tīklu ierakstos iekļauj informāciju par zīmolu, par 
ko viņiem maksā. Piemēram, Porziņģis kā zīmola vēstnesis 
bankai Citadele un Liepājai.

✓ Mikro (5 – 100 tūkstoši sekotāju);
✓ Vidēji (100 tūkst. – 1 milj. sekotāji);
✓ Makro – vairāk nekā 1 milj. sekotāji).



Instagramā

✓ Kporzee 1,6 M sekotāji
✓ Laurlaacis 52,3 k
✓ Mairisbriedis 71,8 k
✓ Niklavs 43,1 k
✓ Renarszeltins 104 k



Ar kādiem influenceriem
sadarboties?

➢ Ne obligāti ar pašiem slavenākajiem;
➢ Izvērtējiet viņu auditoriju, vai to vēlaties 

sasniegt, vai jums sakrīt vērtības;
➢ Vislabāk attiecības veidot ilgtermiņā, nevis uz 

vienu ierakstu, lai sekotāji redz, ka patikšana 
ir pa īstam;

➢ Vienmēr domāt ārpus «cilvēks ar produktu» 
rāmjiem, lai informāciju pasniegtu 
interesantā un noderīgā veidā.



Laba ideja ir sadarboties ar 
vairākiem influenceriem, kam 
sekotāju skaits ir daži tūkstoši.

Un izveidot efektīvu influenceru
kampaņu.



Ideja laba … tālāk 
viss atkarīgs no 
komunikācijas



TripAdvisor – kā sasniegt individuālo ceļotāju!
Lai ceļotājs atrastu, ko apskatīt, kur paēst. Šeit lielu nozīmi spēlē atsauksmes …



Pilsētu saukļi, ko cilvēki zināja teikt
• Liepāja iedvesmo!

• Liepāja - pilsēta, kurā piedzimst vējš!

• Uz Tukumu pēc smukuma

• Ventspils. Pilsēta ar rītdienu

• Valmiera domā un rada

• Jelgava - pilsēta izaugsmei

• Bauska – pilsēta, kurā satiekas

• Valka - viena pilsēta divas valstis

• Kuldīga - pilsēta ar dvēseli

• Saldus - “Medus piliens Kurzemē!”

• Mērsrags - iespēju rags

• Cēsīs nefiltrē...

• Jūrmala - pilsēta uz viļņa

• Ieplāno Liepāju!

• Talsi var un Talsi dar

• Valmiera -pilsēta, kas aizrauj

• Seda. Tver viegli!

• Ērgļi: laba vieta kur mirt! 



Veidosim Latviju 
skaistāku!


