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Kā pie sevis dabūt viesi? Gida padoms

1) kritēriji "garšīgam" produktam, 

2) partizānu metodes viesu piesaistīšanai,

3) kvalitātes sistēma mazajiem tūrisma uzņēmumiem. 



McCarthney 4P (Neil Borden, 1958; Jerome McCarthney, 1960)



• Jums liekas, ka Jūs zinat...( piemērs par «Taverna ķirbis» Centrāltirgū),

• Pilns cikls: stāstījums- sagaidīšana- realizācija (kā tas tiek pasniegts)-
pēcgarša (ko paņemt līdzi),

• Tam ir jābūt pieejamam (protams, ņemot vērā sezonalitāti), tūrisma 
mītnēm info online sistēmā vai operatīva atbilde, 

• Jo vienkāršāks pakalpojums, jo vieglāk to pārdot,

• Informācijai ir jābūt patiesai!

1.Kritēriji "garšīgam" produktam 



A.Mackeviča stāsts !



NRC “Vaivari”, 01/2017 (autora foto)

Atjaunota infrastruktūra, bet!



Vai informācija atbilst 

patiesībai?





Kas pietrūkst šajā attēlā?







Prakstiski piemēri! Kā rīkoties?



Muiznieks Armands: Viesi ir jāaudzina, bet ne šādā veidā..
Andars Muižnieks: Ziniet, Rīgā baigā štelle ir parādījusies, saucās paplāte, var uzreiz 
gan desertus, gan kafiju atnest - jums arī vajadzētu pamēģināt.
Muiznieks Armands Uztvert burtiski viesu vēlmes un teicienus, laikam jau nevajag. 
Otrkārt, ir daudz veidu kā norādīt, ka arī kafija tuvojas, un, vai šo ka viesmīļu "lielu" 
sasniegumu likt uzņēmuma FB profilā ir liels jautājums? Lai gan pats , vienmēr, esmu 
teicis viesi/ tūristi ir jāaudzina!
Muiznieks Armands Nu, un ja darbs, sagādā problēmas....labāk to mainīt!
Andars Muižnieks Muiznieks Armands Tikmēr audzina savus klientus, kamēr var 
brīnīties, naher neviens vairs nenāk. Dienas galā uzņēmums ir atkarīgs no 
apmeklētājiem, nevis otrādi un, ja man kaut kur nepatiks apkalpošana, es otrreiz 
neiešu un arī citiem ieteikšu neiet. Lai nu kas, bet ēstuves Latvijā netrūkst.
Muiznieks Armands: Andars Muižnieks Izcila atbilde! "Pagrabiņš" nav dienas kārtībā! 
Un, Kuldīgā ir kur paēst!



Gadās visādi!



2. partizānu metodes viesu piesaistīšanai

• Sadarbība!!!

• «Raganu ķēķa», «Lighthouse Jūrmala», Cēsu pils, suvenīru tirgotāji –
piemēri,

• Soc.mediji – «es esmu labākais» no pirmās personas nedarbojas!

• Caur viesu vērtējumu un atziņām, vienkāršām , sirsnīgām lietām, dzeja 
(tulkojiet), citāti, apkartnes jaukumi – ziedi, putni....

• «Ko tad mēs, varam? Vienas un tās pašas kotletes»...varam!

• Kā izskatās info mājas lapā, citur. Kontaktinformācija!



Partizānu metodes

• Jums ir hobijs,  un par to netiek runāts!

• Ejat kursos, mācaties utt. Super! Stāstiet par to!

• Attēli var būt nekvalitatīvi, bet tur ir jābūt idejai un kompozīcijai.

• Gidi – viedokļu līderi...

• Taupiet savus resursus! Ir jāsaprot sistēma, tad var eksperimentēt.



Vaidojam stāstus!



Šis nostrādā!



Šo paņem līdzi!



3. Kvalitātes sistēma mazajiem tūrisma 
uzņēmumiem
• Q Latvia,

• Pakalpojumu ķēdes,

• Analizējiet sūdzības un domājiet kā tās novērst!



Paldies par uzmanību!


