14.01.2019

Informācija Saulkrastu novada tūrisma uzņēmējiem
Kopš 2010. gada Vidzemes piekrastes pašvaldību apvienība
„Saviļņojošā Vidzeme” izdod kopīgu karti ceļotājiem
„Vidzemes piekraste”, trīs gadus – Vidzemes piekrastes
kājāmgājēju karti.
Arī šogad Saulkrastu novada uzņēmējiem būs iespējams savā
darbā izmantot kartes. Vidzemes piekrastes karte ceļotājiem
tiek izdota septiņās valodās – latviešu, krievu, angļu, vācu,
igauņu, lietuviešu un somu valodās. Kopējais tirāžas skaits –
63 000.
Vidzemes piekrastes kājāmgājēju karte tiek izdota divās
valodās – latviešu un angļu. Kopējā tirāža – 5000.
Kartes jau februārī tiks izplatītas starptautiskajā gadatirgū-izstādē „Balttour 2019” un nodotas
citiem Latvijas tūrisma informācijas centriem un apskates objektiem darbam.
2018.gadā daudzi Saulkrastu novada uzņēmēji atsaucās aicinājumam saņemt daudzpakāpju kartona
stendus Vidzemes piekrastes karšu un Saulkrastu novada ceļvežu izvietošanai.
Aicinām 2019.gadā būt aktīvākiem un iegriezties Saulkrastu tūrisma informācijas centrā (TIC) pēc
kartēm, lai nebūtu situāciju, kad stendi ir tukši vai piepildīti ar neatbilstošu saturu.
Ja stendi kļuvuši par apgrūtinājumu, aicinām tos atgriezt Saulkrastu TIC. Mēs atbalstām to, ka
uzņēmumiem jābūt ieinteresētiem sadarbībā un novada un Vidzemes piekrastes atpazīstamības
veicināšanā.
Pateicamies uzņēmējiem, kuri aktīvi darbojas un ir atvērti sadarbībai!
Darbam pieejami arī Saulkrastu TIC izdotie bezmaksas ceļveži dažādām interešu grupām:
Saulkrastu ceļvedis par kultūrvēsturiskajām vietām „Vēsturiskie kūrorti un meditācija piejūras
dabā”, ceļvedis dabas mīļiem „Pāri četrām upēm”. Šie divi ceļveži pieejami četrās valodās– latviešu,
krievu, angļu un vācu.
„Saulkrastu ceļvedis ģimenei” (latviešu valodā, informācija sagatavota bērniem līdz 9gadu vecumam
kā stāsts).
„Kāzas Saulkrastos” ir neliels izdevums latviešu valodā.
Jau aprīļa beigās tiks nodrukāta detalizēta Saulkrastu karte ar informāciju par apskates objektiem,
naktsmītnēm, aktīvo atpūtu, ēdināšanu, labjūti & SPA un citu noderīgu informāciju. Tādēļ uzņēmēji
aicināti informēt par nepieciešamajām izmaiņām kartē vai jaunu tūrisma pakalpojumu sniedzēju
informāciju iekļaušanu tajā. Karte tiek sagatavota latviešu un angļu, un krievu un vācu valodās.
2019. gadā tiks izstrādāta jauna www.visitsaulkrasti.lv vietne, tādēļ jau laikus lūdzam padomāt par
saturiskām un kvalitatīvām fotogrāfijām.Saulkrastu TIC vietnē un sociālo tīklu profilos
Facebook, Instagram un Twitter tiek publicēta laikus un atbilstoši sagatavota informācija.
Sūtot pasākuma informāciju uz e-pastu tic@saulkrasti.lv vai Facebook profilā www.facebook.com/
Saulkrasti, nepieciešams tajā iekļaut:
pasākuma norises vietu un laiku; īsu un konkrētu pasākuma aprakstu;
augstas kvalitātes publicitātes foto vai plakātu; informāciju par ieejas maksu un biļešu iegādes vietu.
Informācijai par uzņēmuma akcijām, jaunumiem iesakām veidot kvalitatīvus aprakstus un atcerēties,
ka arī klusajā sezonā uzņēmumu interneta vietnes un sociālo tīklu profili tiek apmeklēti. Tā kā 80%
tūristi savu galamērķi izvēlas, ietekmējoties no fotoattēliem un video materiāliem, ir svarīgi, lai
aprakstus papildinātu izteiksmīgi labas izšķirtspējas foto vai video.
Ir svarīgi jau laikus izplatīt informāciju par pasākumu vai akciju norisi interneta resursos!
Saulkrastu TIC e-pasts nav mainījies– tic@saulkrasti.lv, tālrunis 67952641. Darba laiks līdz
31.maijam septiņas dienas nedēļā no plkst. 8.45 līdz 17.00, ar pārtraukumu no plkst. 13.00 līdz
13.30. Svētku dienās– slēgts un pirmssvētku dienās atvērts no plkst. 8.45 līdz 15.15.

