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Mājražotāju un amatnieku darinājumi



MĒS PASTĀSTĪSIM

3-5 produktu bildes (lieliski, ja foto
izmērs ir vismaz 500KB).
1-2 teikumi par Tavu/-iem produktiem,
kas ieinteresētu apmeklētāju atnākt un
paciemoties pie Tevis Hanzas namiņā.
Zīmola logo (lieliski, ja izmērs ir 500KB)
un mirkļbirkas, kuras Tu lieto stāstot par
saviem produktiem (max 3 gb.).
Atsūti šo informāciju mums -
unda.blaumane@valmiera.lv
tirdzniecības nedēļas sākumā.
Mēs izvietosim šo informāciju Facebook
Hanzas tirgus pasākuma lapā un
Vamieras Attīstības aģentūras Facebook
lapā.
Valmieras Pašvaldība regulāri informēs
sabiedrību par pasākumu kopumā.

Mēs vēlamies stāstīt par Tevi, par Taviem

ražojumiem un izstrādājumiem.

Lai mēs to varētu izdarīt pēc iespējas labāk,
mums ir nepieciešama šāda informācija no
Tevis:
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STĀSTI  PAR SEVI

IELŪGUMS - Uzaicini/ielūdz, lai Tavi klienti
pieseko Facebook Valmieras Hanzas tirgus
pasākumam:
https://www.facebook.com/events/5873011153
02208/
VIDEO - Ievieto īsu ielūguma video, kurā
pastāsti, ka gaidi ciemiņus Hanzas tirdziņā.
Tagad to var izdarīt jebkurš, kuram ir telefons
ar kameru.
FOTO - ievieto sociālajos tīklos savu produktu
galeriju un pastāsti, ka būsi Hanzas tirdziņā
AKTIVITĀTE - klienti vienmēr novērtēs, ja būs
iespēja piedalīties konkursā vai izlozē ar
iespēju iegūt kādu dāvaniņu no Tevis.
IESKATS - Pasākuma dienā pastāsti ar ziņām,
foto vai video, kā Tev klājas Hanzas tirgū.

Pastāsti saviem klientiem, ka Tevi varēs satikt
Hanzas Tirdziņā:

ZIŅAS SOCIĀLAJOS MEDIJOS

Lai mēs varētu padalīties ar Tavām ziņām, lūdzu
pievieno tēmturus:
#HanzasTirgus
#Valmiera

LIETO TĒMTURUS

Lai Tava ziņa izskanētu skaļāk, ietago:
@Valmieras Hanzas Tirgus
@ValmierasPilsēta
@Valmieras muzejs

IETAGO MŪS

Lieliski ir iegūt

klientu, kas

iedvesmo un pievelk

citus klientus.

Ja Tev ir kādi jautājumi par to, kā vēl plašāk varam
pastāstīt par Tevi, sazinies ar mums!
UNDA BLAUMANE
Komunikācijas projektu vadītāja
Valmieras Attīstības aģentūra
+371 28355828
unda.blaumane@valmiera.lv

KONTAKTI KOMUNIKĀCIJAI

MEDIJU KANĀLI

RELĪZE - pastāsti medijiem par savu dalību
Hanzas namiņā.
TIEŠĀS ZIŅAS - ja Tev ir savu klientu kontaktu
liste, tad nosūti ziņu ar jaunumiem un ievieto
ziņu par dalību Hanzas tirgū.
PLAKĀTS - izvieto plakātu savā tirdzniecības
vietā, kur ikdienā apgrozās Tavi klienti.

Izmanto dažādus Tev pieejamos mediju kanālus:

https://www.facebook.com/events/587301115302208/

