
Motociklistiem draudzīgās viesnīcas vai kempinga statuss 
(Moto-Friendly Hotel/Camping) 

Latvijas Motosporta Federācija (LaMSF) 

Eiropas Motociklistu Federācija  

(FIM Europe) 



Plusi statusa ieguvējiem: 

• Plaša reklāma dažādos komunikācijas kanālos: 

– FIM Europe mājas lapā (fim-europe.com) katrai 
viesnīcai/kempingam tiek piedāvāta iespēja ievietot 
informatīvu lapu ar viesnīcas informāciju, attēlu galeriju, utt.; 

– FIM Europe publicē informāciju mobilajā aplikācijā: FIM 
Europe App, kas pieejama ikvienam viedtālruņa lietotājam. 

– Motociklistiem draudzīgās viesnīcas un kempingi tiek 

publicēti FIM Europe Gadagrāmatā; 

– LaMSF savā mājas lapā- lamsf.lv - publicē visas 
Motociklistiem draudzīgās viesnīcas un kempingus, kas 
parakstījušas sadarbības līgumu ar FIM Europe. 

 



Plusi statusa ieguvējiem: 

• Starptautiska pieejamība un atpazīstamība 

– Motociklistiem draudzīgās viesnīcas un kempingi tiek 
pozicionēti visos starptautiskajos motosporta pasākumos;  

– Motociklistiem draudzīgās viesnīcas un kempingi tiek 
izmantoti starptautiskajos motociklistu saietos (FIM Rally); 

– Informācija par Motociklistiem draudzīgajām viesnīcām un 
kempingiem ir pieejama jebkuram pasaules motociklistam, 
kas plāno savu ceļojumu pa Eiropu; 

– Motociklistiem draudzīgās viesnīcas un kempingi pakāpeniski 
tiks iekļautas mototūrisma maršrutos. 

 



Informatīvi par: 
FIM Europe 

- FIM Europe ir galvenā motosporta pārstāvniecība Eiropā, kas 
organizē starptautiskus čempionātus, kā arī veicina motosporta 
atpazīstamību; 

- FIM Europe popularizē motociklu kā lielisku transporta līdzekli 
ikdienai un ceļošanai un pārstāv motociklistu intereses Eiropā; 

- FIM Europe mājas lapu ikdienā apmeklē ap 5 000 cilvēku, tās 
gada grāmata ir brīvi pieejama ikvienam interneta lietotājam; 

- Katras FIM Europe starptautiskais pasākums pulcē vairākus 
desmitus tūkstošu apmeklētāju no dažādām valstīm; 

 

 



Informatīvi par:  
LaMSF 

LaMSF auditorija: 

- Sekotāju skaits sociālajos tīklos kopā sastāda:  13,373 sekotāju; 

- Raksta apmeklējumu skaits facebook.com nedēļā – aptuveni 2 
000; 

- Unikālais lapas apmeklējumu skaits dienā draugiem.lv – no 200 
līdz 3000  (nedēļā ap 15 000); 

- Sezonas sacensību apmeklētāju skaits:  vidēji 390 000 cilvēku 



Informatīvi par:  
LaMSF 

- Primārie mediji, kuros LaMSF ievieto aktuālo informāciju: 
- LaMSF.lv mājas lapa 
- Motokross.lv mājas lapa 
- LaMSF un Motokrosa komisijas sociālie tīkli (facebook, instagram, twitter, 

draugiem.lv) 
- Sportacentrs.lv 

 

- Sekundārie mediji, kas regulāri publicē LaMSF materiālus: 
- Apollo.lv 
- Delfi.lv 
- Tvnet.lv 
- Autoeuro.lv 
- Skaties.lv 
- Reģionālie laikraksti 
- U.c. 

 



Informatīvi 

• Saskaņā ar webopedia.com, mobilās aplikācijas palīdz klientam 
sasniegt pakalpojumu;  

• Arvien vairāk uzņēmumu rada savas mobilās aplikācijas, jo zina 
to nozīmi biznesa attīstībā: esi pieejams vienmēr un visiem,  
izveido tiešo mārketinga kanālu, radi vērtību klientu acīs, radi 
atpazīstamību, palielini mijiedarbību ar klientiem, izcelies 
konkurentu vidū, radi uzticamību! 

 



Plusi statusa ieguvējiem: 

• Jaunas, plašas, vērtīgas mērķauditorijas sasniegšana 

 

– Eiropas Motociklistu Federācija (FIM Europe) aptver 
48 valstis un pārstāv aptuveni 40 miljonus 
motociklistu. 

 



Kā kļūt par Motociklistiem draudzīgo 
viesnīcu/kempingu? 

• Sazinoties ar LaMSF kontaktpersonu un aizpildot 
aptaujas anketu; 

• Pēc anketas iesniegšanas LaMSF, sadarbībā ar FIM 
Europe, sagatavo 3 gadu sadarbības līguma projektu 
un nosūta to viesnīcai vai kempingam; 

• Pēc līguma parakstīšanas un reģistrācijas maksas 
apmaksas, FIM Europe viesnīcai vai kempingam 
nosūta atpazīstamības plāksni, kas izvietojama pie 
viesnīcas. 



Kontakti Motociklistiem draudzīgām 
viesnīcām/kempingiem: 

Kaspars Kuļikovs 
LaMSF Ģenerālsekretārs 
Tel. 29874628 
E-pasts: kaspars@lamsf.lv  
 
Nils Freivalds  
FIM Europe un LaMSF Tūrisma 
komisijas vadītājs 
Tel. 29121277 
E-pasts: nils.freivalds@gmail.com 

mailto:kaspars@lamsf.lv
mailto:nils.freivalds@gmail.com


Patīkamu iespēju mums – vairāk klientu Jums! 

Paldies!  


