
Kurzemes tūrisma asociācijas 
mārketinga aktivitātes 2018.gadā



Tūrisma materiāli

Kurzemes jaunumi
Apkopota informācija par jaunajiem Kurzemes 

tūrisma produktiem un piedāvājumiem.
Īpaši pieprasīts materiāls vietējā tūrisma izstādē.
Valoda: latviešu
Tirāža: 3000 eks.

Pasākumi Kurzemē
Apkopota informācija par lielākajiem Kurzemes 

kultūras un izklaides pasākumiem.
Īpaši pieprasīts materiāls vietējā tūrisma izstādē
Valodas: latviešu, krievu un angļu
Tirāža: 3000 + 1000 + 1000 eks.



Praktisks un uzskatāms materiāls 
Brošūrā atrodama informācija par 
45- 50 objektiem 10 maršrutiem ģimenēm
ar bērniem.
Valodas: latviešu un krievu
Tirāža: 2000 + 1000 = 3000 eks.

Brošūra

Kurzeme ģimenēm ar bērniem



Prezentācijas materiāls 
Brošūrā prezentētas deviņas Kurzemes 
tūrisma produktu kategorijas un kvalitatīvi 
foto. 

Veidota speciāli ārzemju tirgum tūrisma 
aģentūru un operatoru, kā arī žurnālistu
uzrunāšanai
Valoda: angļu (poligrāfiski), vācu (elektroniski)
Tirāža: 3000 eks.

Kurzemes tēla brošūra



Kopīgs Kurzemes reģiona mārketinga pasākums ar 
mērķi reklamēt jaunus un mazāk zināmus tūrisma 
objektus vai pakalpojumu sniedzējus.
2018.gadā akcijas moto - «Diženi Kurzemē» veltīta 
Latvijas 100gadei.

• Akcijas avīzes metiens 10000 eksemplāru
• 37 akcijas objekti

• Lai piedalītos izlozē par balvām, obligāti 
apmeklējami vismaz  akcijas objekti

• Norises laiks – no 2018.gada 1.marta 

līdz 31.oktobrim 
• Akcijas dalībnieku loterija tūrisma gada balvā 

«Lielais Jēkabs 2018»

Apceļošanas akcija “Apceļo Kurzemi”



Kurzemes tūrisma karte
Pamatmateriāls darbam visās tūrisma izstādēs 
un Kurzemes teritorijas mārketingam TICos

Sadarbībā ar LIAA uzsākts darbs pie jauna 
kartes koncepta izstrādes.     



Svarīgākais jaunās sezonas ieskaņas
mārketinga pasākums
• 2018.gada aktuālie tūrisma 

piedāvājumi klātienē: Kurzemes 
tūrisma karte un apceļošanas avīze

• Kurzemes kopstends– 36 m2 platībā
• tiek izcelti  nozīmīgākie Kurzemes 

galamērķi un lielākie pasākumi
• Kurzemes tūrisma jaunumu 

apkopojums

Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē «BALTTOUR 2018»

* Nodrošināt novada, pilsētas pārstāvniecību (darbu) pie darba 
galdiņiem Kurzemes stendā

* Stenda apmeklētājiem sniegt informāciju gan par sava novada 
tūrisma piedāvājumu, gan arī par Kurzemi kopumā



Dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs un darbsemināros 
ārvalstīs LIAA organizētajā Latvijas nacionālajā stendā 2018

Starptautiskajās tūrisma izstādēs:
• „Vakantiebeurs” Utrehtā, Nīderlandē 
• „Adventur” Viļņā, Lietuvā
• „MATKA” Helsinkos, Somijā 
• „Tourest” Tallinā, Igaunijā
• „f.re.e” Minhenē, Vācijā 
• „ITB” Berlīnē, Vācijā 
• «Otdih», Minskā, Baltkrievijā
• „Senior” Stokholmā, Zviedrijā

Darbseminārā:
• „Baltic Connecting 2018” 

• Kopīgs Kurzemes pasākumu plāns



Citi atpazīstamības veicināšanas pasākumi 2018.gadā

Kurzemes tūrisma materiālu izplatīšana un teritorijas mārketings brīvdabas pasākumos:
• 5. Latvijas tūrisma informācijas tirgū Preiļos 28.aprīlī
• Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja Amatnieku gadatirgū 2.-3.jūnijā
• Rīgas pilsētas svētku ietvaros 17.-19.augustā

* Iespēja strādāt Kurzemes stendā pēc iepriekš sagatavota laika grafika



KTA iniciētas, sadarbībā ar LIAA un Kurzemes plānošanas reģionu un pēc žurnālistu
pieprasījuma

• Polijas TV vizīte februāra sākumā ;
• Lietuvas Rytas vizīte 24-26.05.2018;

• ASV mediju vizīte vasarā, kas tiek organizēta kopā ar EST un LT;

• Igaunijas tūroperatoru vizīte 23.-25.oktobris

Atgādinām, ka liela daļa žurnālistu/
tūroperatoru uzrodas īsi pirms (aptuveni mēnesi) 
vizītes norises.

Žurnālistu un tūroperatoru vizītes Kurzemē 2018.gadā



• Kurzemes tūrisma konference -
24.aprīlī, Liepājā. Tēmas –
viesmīlība, produktu pievienotā 
vērtība, mārketings, sociālie 
risinājumi  u.c.

• Seminārs “Satura mārketings”, 
16.novembrī, viesu namā 
«Dēseles dzirnavas» 

• Pieredzes apmaiņas brauciens 
uz Jūrmalas tūrisma 
uzņēmumiem, 5.decembrī

Kurzemes tūrisma konference un 

apmācības tūrisma nozares pārstāvjiem



• Tradīcija kopš 2004.gada

• Uzņēmumu izvirzīšana, apsekošana un 

vērtēšana 6 nominācijās + 1 nominācija 
(par dižo ieguldījumu Kurzemes tūrisma 
attīstībā). Nominācijas nosaka KTA valde

• Gada noslēguma pasākums Kurzemes 
tūrismā - “Lielais Jēkabs” 2018.gada 

30.novembrī Kuldīgā

Tūrisma gada balva «Lielais Jēkabs 2018»

Labāko Kurzemes tūrisma uzņēmumu sumināšana, piešķirot Kurzemes tūrisma 
kvalitātes balvu «Lielais Jēkabs 2018»



www.kurzeme.lv

http://www.kurzeme.lv/


FB VisitKurzeme



2018.gadā īstenotās aktivitātes:

* organizēti 6 apmācību kursi ;
* organizēti 6 pieredzes apmaiņas braucieni 

pie amatniekiem un mājražotājiem Kurzemē;
* uzsākta zīmola «Ražots Kurzemē» vizuālās 

identitātes izstrāde.

Projekta mērķis: popularizēt Kurzemes mājražotāju un amatnieku produktus un piedāvājumus.

Sadarbība projektu realizācijā

Vietējās rīcības grupas 
Ražots Kurzemē



Plānotais darbs 2019.gadā

• Dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs Latvijā un ārvalstīs
• Kurzemes tūrisma karte 2019 un citi tūrisma materiāli
• Kurzemes apceļošanas akcija 2019 – Ražots Kurzemē
• Kurzemes tūrisma konference un apmācību semināri
• Pieredzes apmaiņas braucieni rudenī
• Labāko Kurzemes tūrisma uzņēmēju izvērtēšana un balvas piešķiršana gada 

noslēguma pasākumā «Lielais Jēkabs 2019» , Liepājā 2019
• Žurnālistu un tūroperatoru vizītes Kurzemē 
• Citi Kurzemes atpazīstamības pasākumi (Tūrisma informācijas tirgū Madonā, Brīvdabas 

muzejā Rīgā, Rīgas pilsētas svētkos)

• Aktīvais mārketings, izmantojot informācijas tehnoloģijas 
• Ražots Kurzemē



Paldies par uzmanību !


