
TŪRISMA UZŅĒMĒJU 
TIKŠANĀS 



VASARA/RUDENS 2016

• Kurzemes uzņēmēju dienas LOC
27. – 28.maijs

• Brīvdabas muzeja gadatirgus
3.-5.jūnijs, 7.augusts

• Palangas un Klaipēdas info dienas
7.jūlijs, 29. – 31.jūlijs, 3.augusts

• Senioru izstāde Stokholmā

• E-vide
*jaunumu vēstules ( 1483 subs. LV/LT), 

*sociāli tīkli 

*liepaja.travel, latvia.eu, kurzeme.lv, travelnews.lv

*Skolas vārds, eklase.lv, gaptravelguide.com, delfi.lt, gismeteo.lv

• Žurnālistu un tūrisma aģentūru vizītes
Latvija, Lietuva, Japāna, ASV, Skandināvijas valstis, UK



DRUKĀTIE MATERIĀLI 2016



LATVIJALV/RU/ENG

• Maijs-Jūnijs

Baltic Outlook – 20 200 ex. 
(600 000 lasītāju 2 mēnešos)

• Jūnijs

Pastaiga – 8000 ex.

Pastaiga RU – 4500 ex.

Vakara Ziņas – 33 000 ex.

• Jūnijs-Jūlijs

RIGA In Your Pocket – 15 000 ex.

«Kas Jauns» Positivus speciālizdevums  - 3000 ex. bez 

maksas festivāla teritorijā

Tūrisma avīze «Vasara»

• Septembris

«Dienas» pielikums Ceļvedis gardēžiem



Tūrisma pielikums «Vasaros gidas» LT, RU 

• «Klaipedos diena» RU
5200 ex. Klaipēda

290 ex. Kaļiņigrada

• «Kauno diena» LT
123 000 ex. Kauņas apg.

63 000 Klaipēdas apg.

15 000 pārējos LT reģionos

Druskininkos, Palangā, Kaļiņingradā, Birštonas rajonā

LIETUVA / KAĻIŅINGRADA



LIETUVA

ENG 

2016.gada jūnijs – 2017.gada maijs

• Kauna in your pocket

• Klaipeda in your pocket

• Vilnius in your pocket

• 30 000 ex

• Izplatīšana: 

Kaunas Airport, 

Palanga Airport, 

Tourist Information Centre, 

Hotels, Restaurants, Bars, Night clubs, 

Embassies, Universities, Tourism Agencies



Nīneshamna

pasažieru prāmja terminālī Liepājas informatīvo materiālu stends

ZVIEDRIJA



STATISTIKA  

LRTIB ienākošie tūristi Jūnijs – Augusts 2015/2016

Salīdzinājumā ar 2015 %

Kopā +19,3

Latvija +38,9

Ārzemes +24,4

Lielākie pieaugumi

Krievija +31,8

Lietuva +26,6

Vācija +23,5



www.liepaja.travel Jūnijs – Augusts 2015/2016



Sociālie tīkli Jūnijs – Augusts 2016

~ mēnesī 35 000 iesaistes (Like, Share, Coment)

~ mēnesī 13 500 ierakstu apskates

Jaunums
izveidots augusta vidū (tiek pilnveidots)

#lejaskurzeme



• Latvija: 

LV - 15 000 «Ieva» 02.11

RU - 3 000 «Ljublju» 01.11. 

Sadarbības partneri:

RĪGA

Liepājas Pārstāvniecība 

Valters un Rapa

TIC Līvas laukumā

TIC Melngalvja namā

Rokkafejnīca

LIEPĀJAS TŪRISMA UZŅĒMĒJI

• Lietuva: 

LT - 23 000

«Moteris» 25.10.

«Žmones» 03.11

Klaipēdas un Palangas TIC

ZIEMA 2016 TŪRISMA AVĪZE



Liels paldies par iespēju iepazīt LIEPĀJU! 

Tagad varu to ieteikt citiem cilvēkiem, jo zinu, ko te darīt, ko 
redzēt, kur paēst. Man tiešām patika. Katra vieta, ko mēs 
apmeklējām, bija nozīmīga un interesanta. 

Es domāju, ka drīzumā atgriezīšos Liepājā. LIELS PALDIES!

Linara Lenkauskiene

Turoperatore

BALTIC BIKE TRAVEL, UAB (Ltd.)

Paldies jums par lieliski organizētu pasākumu, kas dāvāja tik 
daudz iespaidu. Es pat nebiju iedomājusies, ka Liepāja ir tik 
interesanta! Apkopoju tik daudz materiālu, ka pietiks vairākiem 
rakstiem. Liels paldies arī par skaistajiem foto. Ceru, ka šī 
tikšanās ar jums nav pēdējā. 

Cieņā,

Danute Kurmilačute

"Moters savaitgalis" žurnāla redaktore

Vēlos sirsnīgi pateikties par lieliski organizētu info tūri!

Tā bija intensīva un ļoti labi izplānota. Katrs no dalībniekiem ik uz 
soļa varēja sajust jūsu uzmanību un siltumu. Liepāja kļuva man par 
atklājumu. Es nekad nebūtu iedomājusies, ka tik neliela pilsētiņa 
varētu būt tik pievilcīga un aizraujoša. Īpaši pārsteidza koncertzāle 
un Liepājas Olimpiskais centrs. Es patiesi vēlos atgriezties Liepājā 
vēlreiz un vēlreiz…

Esmu nelokāmi pārliecināta, ka jūs variet būt lepni par savu vēju 
pilsētu un labi organizētiem šāda veida pasākumiem!

Ar visslabākajiem novēlējumiem,

Alina Melnikavičienė

Tirdzniecības vadītāja

Reiseveranstalter BaltTours

Pirmo reizi viesojos Liepājā. Ir fantastiski redzēt kā jūs cenšaties 
atjaunot veco arhitektūru un saglabāt cara laika ēkas un kazarmas.

Jūs esiet elastīgi, piemēram jūsu Olimpiskais centrs prot apvienot 
gan sporta, gan kultūras pasākumus, tādejādi ļaujot abiem 
virzieniem dzīvot. 

Un Karostas cietums, ko esat pielāgojuši tūristiem…

Un Lielais Dzintars savā grandiozajā stājā…

Pateicoties Jūsu sniegtajām iespējām mums iepazīt Liepāju, žurnāls 
“Virtuve” sagatavos atsevišķu rakstu par Liepāju un 
Dienvidkurzemes ēdieniem.

Paldies,

Virgīnija

Žurnali "Moters savaitė", "Virtuvė"

Vislielākie paldies par viesmīlīgo uzņemšanu, piesātināto 
ceļojumu un no jauna iekvēlinātajām sajūtām un emocijām par 
apbrīnojami skaisto pilsētu – Liepāju. Jau paspējām sailgoties.

Dalia Smalskienė

Pasākumu producente (Viļņa, Kauņa, Klaipēda)




