
Naujas sezonas – naujos idėjos!

Gerbiamieji,

Startuoja naujas bendradarbiavimo projektas - .
Kiekvieno mėnesio paskutinįjį pirmadienį mes jus informuosime apie tai, kas naujo įvyko ar vyksta 

asociacijos viduje, Lietuvos ir užsienio šalių turizmo sektoriuje. Laikraštyje rasite ne tik aktualios ir vertingos 
informacijos, bet ir naudingų išskirtinių pasiūlymų bei įdomybių, o skiltyje „Jums rūpi" pateiksime 
atsakymus į labiausiai rūpimus klausimus.    

Naujo sezono metu ypatingą dėmesį skirsime ne tik tarpusavio bendradarbiavimui, bet ir bendravimui 
su esamais ir būsimais sodybų svečiais. 

Norime, kad kuo daugiau atostogautojų laisvalaikį ar atostogas praleistų mūsų kaimo turizmo 
sodybose, todėl nuolat juos informuosime apie asociacijos sodybose vykstančius renginius, kviesime juos 
apsilankyti, pailsėti, pramogauti. Klausime jų nuomonės, prašysime pasidalinti įspūdžiais, rengsime 
konkursus ir dalinsime prizus.

Aš, Aurelija Vidmantienė, busiu šių projektų koordinatorė  ir labai tikiuosi aktyvaus 
bendradarbiavimo ir Jūsų pagalbos, nes be jų šis projektas nebus sėkmingas.

Mes:
· Bendravimo nebus per daug. 
Bendrausime socialiniame tinkle „Facebook". Nuolatos atnaujinsime informaciją apie sodybas 
(nuotraukas, organizuojamus renginius, įdomias pramogas, poilsiautojams aktualias naujienas), 
diskutuosime, klausime „Facebook" draugų nuomonės, prašysime pasidalinti patirtimi ar įspūdžiais, 
kviesime juos į „svečius" ir be abejo rengsime konkursus, kuriuose dalinsime prizus – atostogų kaime 
akimirkas.
· Geriau vieną kartą pamatyti, nei dešimt kartų išgirsti. 
Video medžiagą talpinsime kanale „You tube", nes tikime, jog gražios akimirkos ir nuostabūs kaimo 
turizmo vaizdai suvilios ne vieną, kuris dar nežino, kur praleisti atostogas.
· Informaciją skleisime plačiai.
Vertingų patarimų ar įdomių naujienų niekada nebūna per daug. Apie idėjas ir patirtį kaip galima praleisti 
atostogas kaime rašysime žinutes tinklaraščiuose. Yra daugybė vietų, kurias verta aplankyti, patiekalų ir 
gėrimų, kuriuos verta paragauti, pramogų, kurias verta išbandyti, renginių, kuriuose verta sudalyvauti. 
Apie tai turime pasakoti, nes įdomios istorijos visuomet traukia jas išgyventi „savo kailiu".      

Laukiu Jūsų sodybų nuotraukų, video medžiagos, įdomių nutikimų ar istorijų. Nepamirškite pranešti 
jei planuojate savo sodyboje organizuoti renginį ar turite kažką „išskirtinio", nes tai gali būti labai įdomu... 

Kiekvieną mėnesį mūsų Facebook draugams bus organizuojamas konkursas. Geriausias prizas – 
nepakartojamos akimirkos praleistos kaimo turizmo sodyboje. Tikiuosi, kad pradžiuginsite mūsų 
„Facebook" draugus ir padovanosite jiems prizą!

Su pagarba,

laikraštis „LKTA naujienos"

Aktyvus bendravimas su kaimo turizmo svečiais internete.

Atostogos kaime prasideda!

Dalinkimės informacija ir dirbkime kartu!

Pradėkime! Lai apie Jus išgirsta, pamato ir aplanko...

Aurelija Vidmantienė
Socialinio marketingo projektų koordinatorė
LKTA rinkodaros padalinys
aurelija@atostogoskaime.lt
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