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Kādi esam?



Ārvalstu viesu nakšņojumi

3,8 miljoni

Latvijas iedzīvotāju naskšņojumi

1,6 miljoni

Latvijas viesnīcās
apkalpotie viesi
2018 Latvija #1 tūristu nakšņojumu 

skaita pieaugumā ES

+10% ārvalstu tūristu nakšņojumiem
Eiropā vidēji 2,2%

70% no visiem viesiem ārvalstnieki
Eiropā vidēji 46%



Latvijas viesnīcās
apkalpotie
ārvalstu viesi

1.KRIEVIJA 

2.VĀCIJA
3.LIETUVA

4. IGAUNIJA

5.SOMIJA

6.LIELBRITĀNIJA
7.ZVIEDRIJA 

8.NORVĒĢIJA
9.POLIJA

10.ITĀLIJA

TOP valstis



Latvijas tūrisma mārketinga 
stratēģija 2018 - 2023

Stratēģijā definēti mērķi, prioritārie 
tūrisma tirgi, produkti, segmenti, 
komunikācijas kanāli.

Atbilstoši marketinga stratēģijai tiek 
plānotas integrētas mārketinga 
aktivitātes visos mērķa tirgos 
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Ko vēlamies sasniegt?



Mērķi
Galvenie sasniedzamie 

rādītāji, kas noteikti Latvijas 
tūrisma attīstības 
pamatnostādnēs 
2014– 2020 

Ārvalstu vairākdienu
ceļotāju skaita 

pieaugums

Ārvalstu tūristu tēriņu 
pieaugums

Noslogojuma 

palielināšanās
nakstmītnēs ārpus
vasaras sezonas
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Galvenie izaicinājumi



TĒLA 
UZLABOŠANA

ILGTSPĒJĪGA 
ATTĪSTĪBA

GUDRA NAUDAS 
IEGULDĪŠANA



TŪRISMS

VALSTS 
TĒLS

Valsts tēla 
uzlabošana
Latvijas tūrisma jomā iesaistītajiem
komunicēt vienoti, lai veiktās
aktivitātes stiprinātu cita citu, nevis 
izšķīstu  troksnī.

Ar izvēlētajām mārketinga aktivitātēm
un un to saturu veicināt uzticību 
Latvijai kā tūrisma galamērķim un
veidot konkrētas pozitīvas 
asociācijas.



MAZO IEŅĒMUMU 
JOMAS

LIELO IEŅĒMUMU 
JOMAS

Ilgtspējīga 
tūrisma 
attīstība
Komunikācijā izcelt unikālo 
Latvijas rokrakstu, neraugoties 
uz to, vai bizness ir liels vai 
mazs.

Iespējami vienmērīga tūristu 
plūsma – mazinot tūrisma
plūsmas sezonālo  raksturu, kā arī 
plaisu starp Rīgu un reģioniem.



Gudra 
naudas 
ieguldīšana
Iesaistīt nozari un kopīgi vienoties par  
lielajām komunikācijas prioritātēm un  
darbībām līdz 2023. gadam.

Fokusēties uz ārvalstu tūristiem, kas 
paliek ilgāk un tērē vairāk. 
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Mērķa tirgi



VIETĒJAIS TIRGUS ĀRVALSTU TIRGI



Prioritārie

1 2
KRIEVIJA

VĀCIJA
LIETUVA

IGAUNIJA

SOMIJA

ZVIEDRIJA

NORVĒĢIJA

Sekundārie

LIELBRITĀNIJA
BALTKRIEVIJA

POLIJA

BEĻĢIJA
FRANCIJA

NĪDERLANDE

Tālie 

3
ASV

ĶĪNA
JAPĀNA
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Ko piedāvājam?



KULTŪRA DABA VESELĪBA BIZNESS
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Kā uzrunājam tūristus?



Mediju vizītes



Tūroperatoru vizītes un kontaktbiržas



Latvijas tūrisma prezentācijas pasākumi ārvalstīs



Starptautiski tūrisma pasākumi Latvijā



Starptautiskās tūrisma izstādes



Info materiāli
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Mārketinga kampaņa Krievijas tirgū
Kampaņas Igaunijā, Lietuvā



Digitālais mārketings
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Latvijas tūrisma portāls latvia.travel



Pakalpojumu vērtēšana



Komunikācija sociālajos tīklos
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Reģionālie reportieri
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Praktiskas apmācības



Sadarbība ar ceļojumu un dzīvesstila blogeriem / 
viedokļu līderiem



Publikācijas ar ieteikumiem atpūtai Latvijā
www.alongdustyroads.com
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Tūrisma radošās misijas



• Pieteikšanās līdz 10. maijam
• Potenciālie dalībnieki - pilsētas līdz 

5000 iedzīvotājiem
• Anketas, nolikums un kritēriji 

liaa.gov.lv/lv/turisms/aktualitates sadaļā
• Misijas tiks īstenotas jūnijā, vienojoties 

ar uzvarētāju 
• Uzvarētājiem jānodrošina telpas 

publiskam semināram un darbnīcām, 
jābūt atvērtiem sadarbībai

Tūrisma radošās misijas



Aicinām uz 
LIAA Tūrisma pasākumiem 

• 8. maijā seminārs «Instagram. No 

izpratnes līdz domāšanas disciplīnai» 
Kuldīgā

• 28. maijs Tūrisma infodiena Rīgā

• 30. augusts – 1. septembris jaunrades 

festivāls «Inovuss» telts «Futūristi»

• 14. novembris Latvijas tūrisma forums




