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Projekta apraksts
Projekta mērķis un apraksts

2.

Noslēdzot Starptautisko meža gadu 2011 Latvijā, Mežaparka estrādes iekštelpās
2012.gadā izveidoja meža nozares izstādi „Iepazīsties – Koks!”.
Projekta mērķis ir uzturēt izstādi „Iepazīsties – Koks”, lai iepazīstinātu sabiedrību
ar meža nozari.
Izstādes „Iepazīsties – Koks!” mērķis ir parādīt Latvijas meža nozari
šķērsgriezumā, izceļot katra posma – meža audzēšanas, aizsardzības, izstrādes,
koksnes pārstrādes – sasniegumus. 2015.gada izstādes konceptā īpaša uzmanība
tika pievērsta kokam kā modernam materiālam, izceļot tā fizikālās īpašības,
salīdzinājumu ar citiem materiāliem un mūsdienīgā pielietojuma īpatnības.
Projekta uzdevumi
Projekta norises laikā ir plānots
uzturēt telpas un nodrošināt tās ar nepieciešamo aprīkojumu un personālu,
lai nodrošinātu kvalitatīvu ekskursiju norisi pa izstādes ekspozīciju un
iepazīstinātu apmeklētājus ar svarīgāko meža nozares informāciju.

3.

Projekta mērķi un rezultāti
Analizējot iepriekšējo gadu pieredzi, kad brīvdienu apmeklējums sasniedza
salīdzinoši nelielu skaitu, šī projekta ietvaros izstāde bija atvērta apmeklētājiem
tikai darba dienās pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu izstādes darbu, tika izstrādāts gidu apmācības plāns,
sagatavoti materiāli gidu zināšanu celšanai un sadarbībā ar telpu īpašniekiem SIA
“Rīgas meži” apmācīti 2 jauni gidi, kuri nepārtraukti atradās Lielās estrādes
teritorijā un aktīvi iesaistījās apmeklētāju grupu apkalpošanā. Tāpat izstādes gidu
pakalpojumus sniedza arī MeKA speciālisti, kuri strādāja ar specifiskām grupām,
kuras izteica vēlmi padziļināti iepazīties ar koksnes modernā pielietojuma
iespējām.
Izstādi projekta norises laikā apmeklēja aptuveni 3000 apmeklētāji.
Absolūti lielākā daļa apmeklētāju ir skolēnu ekskursijas. Interesanti, ka kopš
izstādes atklāšanas ir izveidojies apmeklētāju loks – skolotāji – kuri izstādi ar

saviem audzēkņiem apmeklē vismaz reizi gadā. Kā atzīst skolotāji – vairākkārtēja
izstādes apmeklēšana ļauj viņiem labāk izprast tēmu, savukārt audzēkņi parasti
mainās.

Jaunajā konceptā izstāde ir izvietota Lielās estrādes pirmajā stāvā, taču kopējais
ekspozīcijas apmeklējuma ilgums ir saglabājies iepriekšējais - 1.5 – 2 stundas.
Pateicoties MAF finansējumam, 2015.gadā ir veikta visnotaļ vērienīga
ekspozīcijas atjaunošana. Izstādē ir izbūvēti jauni stikla stendi ērtākai koka
produktu apskatei, ir radīts koncepts jauna stenda izveidei, kurā sadarbībā ar
Koksnes Ķīmijas institūtu tiks parādīta koka klātbūtne dažādos “neparastos”
produktos, kurus cilvēki parasti neasociē ar koku un meža nozari. Ņemot vērā
apmeklētāju lielo interesi par proaktīvu izstādes aplūkošanu, ekspozīcija ir
papildināta ar harvestera simulatoru, kas veiksmīgi ļāva novadīt Karjeras nedēļas
pasākumus, uzskatāmi demonstrējot skolēniem meža nozares modernizācijas
tendences un iezīmējot prasmes, kuras nepieciešamas meža nozares darbiniekiem.

Īpaša uzmanība projekta norises laikā tika pievērsta mārketinga aktivitātēm,
informējot pēc iespējas precīzāku izstādes mērķauditoriju, kas arī deva
nekavējošus rezultātus. Ja iepriekšējos gados kopējais apmeklētāju skaits lielā
mērā tika sasniegts ar lielu publisku pasākumu starpniecību, 2015.gada projektā
apmeklētāju statistiku veido nelielas grupas, kuras izstādi apmeklē gandrīz katru
dienu, radot optimālu noslodzi gan telpām, gan personālam. Apzinoties, ka
izstādes galvenie apmeklētāji ir skolu jaunatne, projekta ietvaros tika nolemts
pievērsties tieši skolotāju informēšanai par bezmaksas ekskursiju iespēju,
ievietojot reklāmas rakstus izglītības darbiniekiem domātajā laikrakstā “Izglītība
un Kultūra” un elektroniskajā skolu vadības sistēmā “e-klase”. Vienlaikus tika
izvietots arī reklāmas baneris citā skolu vadības sistēmā “MyKoob”, kurš
reklāmas rakstu izvietošanu skolotāju profilos nepieļauj. Reklāmas kampaņa
sniedza tūlītējus rezultātus un īsā brīdī izstādes kapacitāte tika gandrīz pilnībā
izmantota.

Pēc iespējas plašākas publikas uzrunāšanai tika sagatavoti un pārraidīti LNT ēterā
un internetā izstādes reklāmas sižeti.

Paralēli izstādes tiešajai reklamēšanai medijos tika īstenota arī netiešā mārketinga
kampaņa, izgatavojot un apmeklētājiem konkursu veidā izdalot suvenīrus ar
izstādes interneta mājas lapas adresi – atslēgu piekariņus, krūžu paliktņus,
zīmuļus. Šie suvenīri, pirmkārt, veicināja apmeklētāju iedziļināšanos izstādes
tēmā, jo tos nopelnīt iespējams vienīgi pareizi atbildot uz gidu uzdotajiem
jautājumiem, otrkārt, suvenīri vairākkārt parādījās sociālajos tīklos, kur to
īpašnieki dižojās ar savu balvu, reklamējot arī pašu izstādi.

Ņemot vērā publikas lielo interesi par koka nestandarta izmantošanas veidiem, no
izstādes mārketinga budžeta tika nolemts izstrādāt īpašu bukletu, kurā parādīti
dažādi koksnes produkti, kurus parasti cilvēki ar koku neasociē, piemēram,
vanilīns, degviela, automašīnu detaļas, utml.
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