
Elīna Kalēja, Lauku ceļotājs 

Saimnieku mārketinga 
akcijas, pārskats par 

piedāvājumu portālos 



Izmantotie interneta akciju resursi 

1. Google.lv 
2. Google.com 
3. Youtube.com 
4. Draugiem.lv 
5. Inbox.lv 
6. Facebook.com 
7. Delfi.lv 
8. SS.lv 
9. Tvnet.lv 
10. Apollo.lv 
 

1. Sociālie mediji  
(Facebook, Draugiem, Twitter, Youtube) 
 

2. Kolektīvās iepirkšanās portāli (kopā 33) 
 
3. Dāvanu servisi  
(Davanuserviss.lv Weekendbox.,lv) 
 

4. Savas mājas lapas 
 



  
Kopā pirkšanas portali (kopā 33) 

 

1. ecena.lv (portālu apvienojums) 
2. zizu.lv  
3. citylife.lv 
4. gudriem.lv (portālu apvienojums) 
5. kurpirkt.lv (portālu apvienojums) 
6. cherry.lv 
7. perkamkopa.lv 
8. superakcijas.lv 
9. deal24.lv 
10. atlaides.lv 



Lauku ceļotāja pieredze 
 

www.twitter.com/laukucelotajs 
www. Facebook.com 
Lauku celotajs 







LC biedri var izmantot LC kanālus 

 
• Mājas lapu www.celotajs.lv - jaunumi 
• Facebook LC profilu 
• Twitter Lauku ceļotājs 

 
 
 

Sūtiet jaunumus uz lauku@celotajs.lv 
 

LC mājas lapas apmeklējums ir no  
1500 – 3000 vizītes vienā dienā 

http://www.celotajs.lv
mailto:lauku@celotajs.lv






Diskusija: 
 

Viesu namu pieredze 
 











Signe Dišlere, viesu 
nams Pītagi 
saimniece 

Man patīk Twitters, jo tā nav uzmākšanās klientam, es neatzīstu 
agresīvo mārketingu. Visi 200 sekotāji, kas man ir, ir pievienojušies 

paši. Kad atnāk Pegazs, rakstu par to, kas ir aktuāli.  Klienti atceras, ko 
esmu rakstījusi pirms gada, atbrauc un citē mani. Lai gan pati jau 

esmu piemirsusi, ko rakstīju toreiz. Citi atbrauc un saka, ka seko man 
twitterī un, ka mums sakrīt viedokļi par kaut kādiem jautājumiem, un 
tāpēc viņi ir atbraukuši. Reiz ierakstīju Twitter, ka man garšo vīns un 

siers. Klients atbrauc un atved man vīnu un sieru. 
Man patīk, ka Twitter man palīdz radīt personīgāku attieksmi ar 

klientiem, viņi atbrauc un runā ar mani it kā mēs jau būtu pazīstami”. 
  
 







Luīze Šulce un Mirta, Jūras laivas par Weekendbox 

Mūsu piedāvājums ir jūras laivas + nakšņošana 
Kopumā iespaids ir ļoti labs un mēs ar sadarbību esam apmierināti. 

Strādājam ar weekendbox jau šogad un arī nākamgad plānojam 
sadarbību turpināt. Kopumā aktīvā tūrisma dāvanu piedāvājums 

maksā 30 Ls, no kuriem 9 Ls patur weekendbox. 
 

Vasaras laikā no weekendbox mums nākuši apt. 20 taloni. Tas ir 
neliels procents no kopējā klientu skaita, bet tā ir laba reklāma. 

  
 





Uldis Dvinskis, atpūtas kompleks Brūveri 

??? 



Kārkliņa Larisa,  
Viesu nams Andrēni 

??? 





Sarmīte Ēķe, Viesnīca Medzābaki 

??? 



Paldies par uzmanību 


