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Mērķa tirgi

Prioritārie tirgi: 

Vācija, Lielbritānija, Norvēģija, Zviedrija, Somija, Lietuva, 

Igaunija, Krievija

Sekundārie tirgi:

Dānija, Nīderlande, Itālija, Baltkrievija, Polija, Francija, 

Austrija

Terciārie tirgi: 

Eiropas un NVS valstis

Tālie tirgi: 

ASV, Japāna, Ķīna, Dienvidkoreja



Prioritārie atbalstāmie tūrisma produkti

Darījumu un pasākumu tūrisms

Atbalsta pasākumi darījumu tūrisma veicināšanai ir mārketinga 

aktivitāšu īstenošana mērķa tirgos 

Atbalsts pasākumu tūrismam, lai veicinātu pasākumu apmeklētību, 

konkurētspējīgus pasākumus Latvijas novados, veicinot publiskā 

sektora sadarbību ar novadiem, kā arī palīdzēs piesaistīt vairāk 

tūristus ārpus Rīgas. 

Labsajūtas tūrisms

Plānotie atbalsta pasākumi labsajūtas tūrisma veicināšanai ir 

mārketinga aktivitāšu īstenošana mērķa tirgos: reklāmas kampaņas, 

dalība starptautiskās tūrisma izstādēs, publicitātes un 

mārketinga pasākumi ārvalstīs, mediju un tūroperatoru vizītes uz 

Latviju, tūrisma informācijas materiālu izdošana, kā arī citu 

pasākumu īstenošana un mārketinga pētījumu organizēšana 

ārvalstu tūristu piesaistei.



PR & Mediji

Mediju vizītes uz Latviju

Mediju kontaktbiržas

Sabiedrisko attiecību pasākumi, 

prezentācijas

Publikācijas medijos, specializētie 

pielikumi medijos



B2B pasākumi

Starptautisko tūroperatoru iepazīšanās vizītes 

uz Latviju

Darījumu tūrisma, korporatīvo pasākumu 

organizatoru iepazīšanās vizītes

Darījumu tūrisma pasākumi  

Darbsemināri

«Baltic Connecting» darbseminārs un 

iepazīšanās vizītes (ASV, Japāna, Ķīna, D-

Koreja)  



B2C pasākumi

Dalība apvienotajā Baltijas valstu stendā uz tiešo 
patērētāju orientētās starptautiskās tūrisma izstādēs:

CMT-2016 Štutgartē 16.-24.01.2016.

abf-2016 Hannoverē 03.-07.02.2016.

ReiseLust Brēmenē 04.-06.11.2016.

JATA Tourism Expo Tokija 22.-25.09.2016.

Tematiskās tūrisma izstādes Skandināvijā: 
Lapsimessut Helsinkos, izstāde ģimenēm ar bērniem (16.-
17.04.2016.)

Senior Stokholmā, izstāde aktīviem senioriem(18.-
20.10.2016.)

Terveys Helsinkos, izstāde veselībai un skaistumam (oktobris)

Alt for Halsan Stokholmā, veselības un wellness izstāde 
(novembris)



Starptautiskas izstādes 2016

Nacionālie stendi

Vakantiebeurs Utrehtā, 12.-17.01.2016. 

MATKA-2016 Helsinkos, 21.-24.01.2016. 

Adventur Viļņā, 22.-24.01.2016. 

f.re.e  Minhenē, 10.02. - 14.02.2016.

Tourest 2016 Tallinā, 12.-14.02.2016.

ReisenHamburg Hamburgā17.02.- 21.02.2016. 

ITB Berlin, Berlīnē, 09.-13.03.2016.



Latvia.travel komunikācijas kanāli 

interneta vidē

Portāls www.latvia.travel

Gastronomiskās sadaļas pārveidošana iesaistot viesu 

emuāristus – rezultātā dažādi gastronomiskie topi

Tūrisma objektu datubāzes satura definēšana

Mobilās aplikācijas attīstības plāna izveide

Sociālie tīkli: 

Facebook «If you like Latvia, Latvia likes you»

Sadarbībā ar LI turpināsim informēt par aktuālo tūrisma 

piedāvājumu 

Instagram «@EnjoyLatvia» 

Pavasarī InstaTrip

Izmantojiet #EnjoyLatvia



Drukātie un digitālie tūrisma informācijas 

materiāli



Reģionālā tūrisma attīstība

Reģionu tūrisma piedāvājuma popularizēšana vietējā 

tirgū, TV raidījuma veidošana vietējā tūrisma 

popularizēšanai, apmācības par tūrisma produktu 

attīstību un pakalpojumu kvalitāti, nodrošinātas 

reģionālās tūrisma konferences.

Tūrisma informācijas stendu informācijas aktualizēšana, 

stendu atjaunošana.

Konkurss "Veiksmīgākais jaunais tūrisma produkts 

2016“

Studentu zinātniski pētniecisko darbu 2016. gada 

konkurss



Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes 

sistēma Q-Latvia



Latvijas tūrisma produkta iekļaušana kopējā 

Baltijas jūras reģiona valstu tūrisma 

piedāvājumā



Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts 

„Latvijas starptautiskās konkurētspējas 

veicināšana tūrismā” (projekta identifikācijas 

numurs 3.2.1.2./16/I/002) 

01.12.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 678

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā 

atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un 

pakalpojumu eksporta proporciju« 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās 

konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi



Atbalsts tiks sniegts

Dalībai LIAA organizētajos 

nacionālajos stendos starptautiskās 

tūrisma izstādēs ārvalstīs

Dalībai starptautiskās izstādēs ar 

individuālo stendu ārvalstīs un 

dalībai ar tūrismu saistītās individuāli 

izvēlētās konferencēs un semināros 

ārvalstīs 



Atbalsta nosacījumi individuālajām 

mārketinga aktivitātēm

Atbalsts tiks nodrošināts komersantiem, biedrībām, 

nodibinājumiem, pašvaldībām un plānošanas reģioniem, kas 

atbilst ES fondu līdzekļu izmantošanas prasībām. 

Tiks atbalstīti tūrisma nozares komersanti, biedrības un 

nodibinājumi, kas atbilst mazo un vidējo komersantu statusam

Atbalsts pašvaldībai vai plānošanas reģionam tiks sniegts tikai 

par darbībām, kas neietver saimnieciskās darbības (darbības, 

kurās pašvaldība vai plānošanas reģions pārstāv savu 

administratīvo teritoriju)

Atbalsts tiks sniegts, ja ārvalstu tūrisma izstāžu, ārvalstu tūrisma 

konferenču un semināru specifika atbildīs Latvijai prioritārajiem 

tūrisma sektoriem (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas 

tūrisms)



Attiecināmās izmaksas

izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu izstādes 
katalogā, izstādes dalībnieku reģistrācijas maksa, nomas maksa par 
stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu, ar izstādi saistītā 
pakalpojuma sniedzēja papildpakalpojumu izmaksas;

tiešās individuāli izvēlētās konferences vai semināra organizatora 
noteiktās izmaksas, kas saistītas ar informācijas ievietošanu 
katalogā, konferences vai semināra dalībnieka dalības maksa par 
piedalīšanos konferencē vai seminārā ārvalstī, ja konferences vai 
semināra dalībnieks sniedz prezentāciju par tā Latvijā sniegtajiem 
pakalpojumiem vai Latviju (novadu, pilsētu, reģionu) kā tūrisma 
galamērķi; 

ceļa (transporta) izdevumi, kas saistīti ar starpvalstu ekonomiskās 
vai tam pielīdzināmas klases sabiedriskā transporta izmantošanu. 

izdevumus sedz ne vairāk kā trim personām, kuras ir izstādes, 
konferences vai semināra dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas 
pārstāvēt tos šajos pasākumos.



Paldies par 

sadarbību!



Maršrutu 

plānotājs



www.latvia.travel/trip-planner



Sociālie 

tīkli



Facebook

89 631
Profila sekotāji

7,2 milj.
Sasniegti 

147 847
Likes, share

comments



#EnjoyLatvia



Sociālie 

tīkli



#InstaTripLV



Izteiksmīgas bildes



LIETUVA



2016. gada 30. Jūnijs

28LIETUVA



Liepājas Olimpiskā centra baseins un spa

8 000 skatījumi

84% skatījumi no Google



PIEPĀRDOŠANA



KONSULTĒSIM

Digitālais mārketings lina.ivanova@latvia.travel

Digitālais saturs janis.bautra@latvia.travel



Paldies par 

uzmanību!


