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KURŠI: TŪRISMA PRODUKTA VEIDOŠANA

Mārketinga mīti un mīti par mārketingu 
muzejiem un citām vērtīgā mantojuma 
organizācijām
Liene Kupča, 
Ventspils, 2019. gada 13. jūnijs 

Vēsture un mantojums- II
jeb mārketinga mītu miglas 

kliedēšana

Liene Kupča,
īpaši kuršu mantojuma projektu virzītājiem
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17 gadi komunikācijā:

vadošajās radošajās un mediju aģentūrās: McCann, TBWA, Carat/Aegis; 
medijos- MTG, MTV un “klienta pusē” – Lattelecom. Joprojām ticu
vērtīgas, cilvēciskas un gudras mārketinga komunikācijas lomai biznesā. 
Un sabiedrībā. 

Pieredze ar Lattelecom, McDonalds, IF Latvija, CIDO grupa, Tele2, M2M 
Bank, SEB, Hipotēku bankas, Philips un citu kompāniju mārketinga un 
komunikācijas uzdevumiem visā Baltijā.  

Līdzradīts Lielvārdes alus, E-bibliotēkas, FN Serviss un virkne citu zīmolu: 
palīdzu arī pašvaldībām veidot funkcionālus zīmolus: Cēsis, Talsi, Dobele. 

Ir MBA grāds. Būs arī PhD. Turpinu mācīties un dalīties zināšanās.  

Ir iedvesmojoša personīgā dzīve un aizraujoši
hobiji- četras laivas, trīs kompasi un 24m2 
grāmatplaukts.

p.s. 

Viss labi.

No otām pie prezentācijām

Mītu un šīsdienas stāstāmā uzbūve 
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#Maģija  
#Visādi dievi un 
citi dalībnieki 

jeb - mēs jau vieni paši te 
ar ļaunajiem cīnāmies

Pārvērtības. 
Burvju dārzs

#Jeb «viss ir labs, kas ir 
[digitāls]» 

#Fokuss
Jeb nemēģināt visu un vienlaikus 

Varonis, tā ceļš 
un ciešanas

(#mēs esam MUZEJS)

Lietderīgie 
secinājumi un 
stāsta morāle

#Dzīve ir gara, 

mārketings- mūžīgs 

jeb- mārketings būs 
burvju nūjiņa  allaž
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-
-
-
-

virsuzdevums?  

- Kam? Ko? Kur? 
-

1. Produkts, 
pakalpojums:

- Kas jums ir? 
- Kas man

- Veselīga 
proporcija starp 
iekšdarbiem un 
ārdarbiem

1.2. Par maģiju: mārketings, 
tas jau tikai ir (buklets, klipiņš vai Dacīte 
uz ¼ slodzi)

M

Reklāma (ak, 
plaša)

Publicitāte 
medijiem un 

citiem 
starpniekiem 

Pašu 
platformas: 
mājaslpa, 
aplikācija 

Pašu veidots 
un izplatīts 

saturs un rīki 
tīklos  

Dati, analītika, 
datu 

kampaņas

Pārdošanas 
kanāli 

Pieredzes 
kanāli (no 

norādēm līdz 
ekspozīcijām 

un vēl)

Katrs esam sava 
mārketinga 

orķestra 
diriģents, 

pirmā vijole,
arī bungas. 

Nav nošķīruma. 
TAS IR 

NORMĀLI.  
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Aisbergs, kurš neizkūst. 

Turklāt, lai tas strādātu,
tam jābūt vienkāršam
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Par sevi vien, par sevi?
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TAS VISS IR LABI, BET-? 

- KUR IR CILVĒKS? 

- KĀDS IR TVĒRUMS? 

Kas rūp cilvēkiem, viesiem?*

1. Izkāpt no ikdienas. Būt aprūpētiem. Nedomāt. (pārāk 
daudz)

2. Gūt prieku.

3. Viegli uzzināt ko jaunu.

4. Paspīdēt: ar savām zināšanām.  Vai skaistām bildēm un 
citiem suvenīrr

5. Garšīgi pamieloties.  Labi izgulēties. Samērīgi* samaksāt.

* Mēri atšķiras. Samērīgums ir līdzsvars.
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Jūsu dāvātais nospiedums -

-KO ES ATKLĀJU? PAR SEVI. Par citiem? 

-VAI ES BIJU / esmu / kļuvu 

LABĀKS CILVĒKS? 

- Uz ko mani TAS iedvesmoja 

1.3. Maģija ir, to sauc domāšanas un 
darīšanas tikums.  
Domāt cilvēkiem. Dara cilvēki. 

1. Produkts, pakalpojums, pieredze,  kam ticat

2. Resursi: cilvēki, kas izdarīs, atbalstīs ar darbu vai naudu 

3. Drosme eksperimentēt, kļūdīties un vēlreiz no sākuma sākt. 

4. Klienta uztverē nodalīšana neeksistē. Vilšanās – tā gan.  
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2. Fokuss. 
Mazāk ir vairāk, ja vien mēs 
nerunājam par resursiem  

PĀR-TŪRISMOŠANA:
patērnieciskuma dzirnavas  arī TŪRISMĀ,
GALAMĒRĶU fokuss uz APJOMU, nevis uz 
VĒRTĪBU, uz pakalpojumu devalvēšanu, 
pārtūrismošanu
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Viss gatavs

Sniedzam «sajūtas», pieredzi 

Apkalpojam, izkalpojam 

Sacenšamies

Ļaujam atklāt: sevi, apkārtni 

Vedinām līdzdarboties

Motivējam 

Rādām sargāšanu 

- katram pie sevis 

2.1. Fokuss: «visu visiem visur vienmēr»

No

1. Funkcijas (vēstures muzejs, 
mākslas muzejs, piemiņas 
vieta, galerija 

2. Galvenais ir krājums, zinātne, 
pētniecība 

3. Sava elitārisma, izcilības, ego 

4. Gataviem zinātājiem 

Uz

1. Inteliģentu, bagātinošu izziņu 
un izklaidi  

2. Saturs, kas palīdz uzzināt, 
mācīties ikvienam 

3. Kultūras patēriņa veicināšana 

4. Nezinīšiem, bet atvērtiem, JA 
VIEN 
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2.2. Fokuss, jo par naudu ir 
nepieklājīgi runāt

~12-20 %
~ 6-11%

2.3 Nepieklājīgs, bet gana patiess 
slaids  
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2.4.  Būsim pieklājīgi. 
Darīsim paši, ietaupīsim 

- Laiks, arī šaubās novilktais/zaudētais,  ir 

dārgākais.  

+ Kultūras iestādēm, labiem vērtsprojektiem gribas 

palīdzēt, ja ir skaidrs, kāpēc. Bet palīdzētāji ir 

jāvada. Arī tad, ja nav naudas. 
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2.5. Ai, nu labi. To var katrs, to 
mārketingu. 

Jā, katrs, 
kurš patiešām saprot 
un spēj un ciena.  

Lūdziet palīdzību 
ārpusē, 
turiet gudrību, 
kodolu iekšpusē. 
Mācieties. 

2.6. Iekšējās cīņas un teritorijas
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2.7. Fokuss: pamēģināsim visur, tad 
jau re-dzēs. NEREDZĒS. 
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Ko darīt, ja aptrūkstas jaudas?

1. Pavēstīt,  kur esat sastopami

1. Neaizmirst, ka 
zvanīt/atrast/darba laiks ir 
universāli svarīga informācija 
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3. Visādi dievi un citi 
dalībnieki 
Par dažādību, draudzību, cilvēkiem 

3.1. Jūs neesat vieni. Nē.  
Sadarboties, vēl un vēlreiz 

«Vērtīgā satura institūcijas»  ir tik spēcīgas, ka runā katra 
par sevi un nereti, visskaļāk- viena pret otru.  

Kā būtu, ja dažāda veida vērtīgā satura  organizācijas 
vienotos KOPĪGĀ dziesmā – instagram vai citviet? 

(protams, jūs teiksiet, «lai KM/ kāds to sāk.» Bet tomēr? 
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Un kā šo vēlētos turpināt?

Viens konts. Viena nedēļa. Katram.

32

33



14.06.2019

17

3.2. Par nezināmā
tveršanu jeb uzkāršanos, 
meklējot Ziemeļmeitu&co
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0403

Izprotot, 
saprotot

Cilvēki novērtēs
mantojumu

Novērtējot
Cilvēki vēlēsies
par to rūpēties

Baudot

Cilvēki to vēlēsies vēl
labāk izprast

Rūpējoties
Cilvēki vēlēsies to 

baudīt
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Mantojuma, vēstures ‘virzīšanas’cikls

Mērķējiet uz 
mēnesi. Tiksiet 
pie zvaigznēm. 

Cilvēki, kas interesējas par 
kuršu/Kurzemes vēsturi

Cilvēki, kas INTERESĒJAS 
PAR vēsturi

cilvēki, kas interesējas. 
par sevi. Savu valsti. 
Reģionu. Pasauli.
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Kā paejot pretī pacelties augšup? 

Mēs mēdzam ignorēt iemeslus, kāpēc cilvēki, ikviens no mums, 
meklē saikni ar pagātni, ar vēsturi. 

Neatkarīgi no tautības, valodas, ādas krāsas, ticības, cilvēki meklē 
jēgpilnus savienojumus, saites.   

Viņi vēlas izprast vēsturi savas dzīves kontekstā.

Viņi vēlas saprast, ieraudzīt, kā tas, ar ko diendienā nodarbojies, 
domā, ko tas nozīmē/nozīmējis citiem. Cilvēkus interesē citi cilvēki. 
Jo vēsture ir klātesoša šodien un tā tas allaž ir bijis. (Varbūt-
lielveikalu izpārdošanās tās ir mazāk, bet tomēr).   

DARĪT KOPĀ «AR VIŅIEM», 

NEVIS DARĪT «PRIEKŠ 
VIŅIEM» 
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VAJADZĪBU 
IZZINĀŠANA: 

ieklausies, ievēro

IESAISTĪŠANĀS

VEIDOŠANĀ

IDEJU 

ĢENERĒŠANA

Personas

40
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3.3. Par tiem, kuru nav

1. Bezmaksas biļetes tiem, kuri nekad nav bijuši/neiet uz muzeju, citu 
vērtīgā satura organizāciju,  nav vērtīgs arguments un tā ir 
slinkum/nedomāšana.   Garantēta izklaide, «līksmība» ārpus 
nomācošā- ir motivējoša.  Jā, vīnu un izpriecas, jā. 

2. Vienkārša piekļuve, vienkārša uztveršana un vienkārša lietošana. 
Vieglu iepeldēšanu zināšanu jūrā. 

3.4 Par tiem, kuri negrib, tā šķiet
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Ieradināšana caur 
atbalstu izziņā

Paldies Unai Sedleniecei par vēstures saglabāšanu 

Ieradināšana caur attieksmes 
‘audzināšanu’
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GADĪJUMA AR @SMAAKISS MĀCĪBA IKVIENAM MUZEJAM 

❖Ir vērts vērot, kas notiek sociālajos tīklos

❖Ir vērts būt godīgiem, atklātiem, drosmīgiem

❖Ir vērts arī jokoties

❖Jābūt gataviem improvizācijai un uzņemties atbildību

3.5. Rīga gatava? Kalnā uzkāpi?  
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3.6.Par pavisam personīgo vēsturi.  
- Trīs redzējumi. Viena pieredze. 
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...bet, kļūdas gadās pat labākajiem

1. Visbiežāk- video ir par garu. Vai nav iespējas fokusēties saturam-
apkārt troksnis 

2. Nereti- interaktīvie ekrāni «atsakās»

3. Izstādes navigācija, muzeja navigācija («vai es neizlaidu dekādi?») 

4. Par daudz lasāmā. Par maz vizuālā. Par daudz trokšņu. 

54

55



14.06.2019

28

4. Varonis un viņa 
ciešanas
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Ziņas par manu n. ir p. 

5. Burvju dārzi jeb 
maģiskās pārvērtības 
(Viss, kas digitāls, 
tas maina visu?)
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5.1. Piedzīvot virtuāli?

5.2. Būt klāt, iet līdzi? 
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Aizvest tur, kur nokļūt nav 
iespējams? 
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Būt. Un paņemt līdzi.  Jeb- «ko 
iesākt ar suvenīru veikalu?»

64

65



14.06.2019

33

66

67



14.06.2019

34

6. Ko no tā būs mācīties? 
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Kas padara ‘vēstures tūrismu’ īpaši 
vērtīgu tā baudītājam?

1. Uzmanīga resursu pasargāšana, aizsargāšana? 

2. Autentiskums, īstums. Kvalitāte? 

3. Uzmanīga vietu, leģendu atdzīvināšana, tās 
mūsdienīgi interpretējot? 

4. Uzmanīga vietējās kopienas, cilvēku iesaistīšana?  
Vērtība vietējiem? 

5. Ilgstpēja. Turpinājums. 

Kas nav 
citiem? 

Īpašā vieta

Īpašās “vietas” 
iespējas

Auditorija: ko 
jūs gaidāt?

Cenas faktors

08
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Cena,  piedāvājums un 
citi racionālie faktori

Aktīvas/mazāk aktīvas. 
Jūsu tīklošanās, pudura 
spēks

Daba, vēsture, objekti, utt: atrašanās 
vietas priekšrocība. Ģeogrāfija.  

Maz maināms faktors 

Jūsu attieksme?
ORGANIZĀCIJA

“Standarts”

Atsauksmes, 
pieejamība

Kas ir tas maģiskais, ko stāstīs 
tālāk? 

Atšķirīgais, drošais, 
unikālais, tikai jums 

raksturīgais 

Kas ir jūsu standarsts, 
jūsu “pašsaprotami” 

Ko saņems viesi –
latgaliski plašas rūpes vai 

piejūras diskrēto 
vientulību? 

Tas, kas jums patīk 
pašiem.  

Kas ir lielākā vērtība?

Kas ir jūsu viesi? No kurienes? 
Kāda vērtība katrai grupai? 
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IERAUDZĪTU KO JAUNU, 
BAUDĪTU 

«NOZUSTU»

ATRASTU PIEDERĪBU

«SATIKTOS»

STIMULĒTU PAŠIZPAUSMI, 

ATLSĀBTU

https://psycnet.apa.org/record/1995-27399-001

Tomēr ir tilti, pār kuriem tā lēnāk-

1. «Pārprogrammēšanās»- «pārdramatizēšana»? 

2. Individuālā viesa pazaudēšana 

3. Grupas- tās dažādas  var būt 

4. Un tomēr- kāpēc tas ir svarīgi?  
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Mēs visi šobrīd esam vērtības 
meklētāji. Jākļūst par vērtības 
radītājiem. 

Inovācijas – jaunas vērtības, unikālu risinājumu meklējumi. 

Iekšēji, ārēji. Mazi. Pārsteidzoši. Ietekmējoši.  

Un ko Tu [mēs] varētu izdarīt, 
ja pārstātu baidīties? Šerila Sandberga, Lean In
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Kā rodas jēgpilni stāsti? 

Pārdomājot, 
analizējot 
vēsturi / pagātni

Pārrāmējot tagadni 
Pār-iztēlojoties 
nākotni

Kā rodas jēgpilni stratēģiskie stāsti? 

Fokusējoties uz cilvēku vajadzībām (kas nepieciešams, lai 
TIE mainītu rīcību), nevis pašiem uz sevi. 

Dziļskati. Jaunas vērtības, jēgas meklējumi. (Dizaina domāšana) 
Darot.  Pētot. Analizējot. Secinot. 
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• Ko zina šobrīd? 

• Kā «remdē slāpes»? 

• Informācijas/zināšanu uztveres robežas?  

Lēni. Ar domu. Fokusēti. Un tā – simts 
gadus. 
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Un kuri ir jūsu mīļākie mīti, 
teiksmas un pasakas iekš 
mārketinga tagad? 

Paldies! 
LIENE.KUPCA@GMAIL.COM

29420094 

Twitter: LKUPCA
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Paldies par uzmanību!
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