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MĒRĶI

1. Paaugstināt patērētāju informētības un zināšanu līmeni par
aitas gaļu, tās kvalitāti, ilgtspējīgas audzēšanas apstākļiem
un īpašo lomu, kāda tai ir Eiropas Savienības kulinārajā
mantojumā.

2. Palielināt aitas gaļas produktu patēriņu.

UZDEVUMS

Popularizēt aitas gaļas lietošanu, izglītojot patērētājus un laužot
stereotipus, kas saistīti ar aitas gaļas lietošanu uzturā, tās
specifiskajām īpašībām (garšu, aromātu, pagatavošanas
procesu u.tml.).



Iesaiste un mērķtiecīga komunikācija

AUDITORIJAS

Patērētāji (15 –
60 g.v.): 

izglītošana, 
paradumu maiņa, 
stereotipu laušana

Iemācīt ēst Iemācīt 
pagatavot

Informēt par 
cenu un 

pieejamību

Sabiedriskās
domas veidotāji

un mediji: 
zināšanu

pilnveidošana

Pavārmākslas eksperti
un profesionāļi: 

zināšanu pilnveidošana

Lielveikali, 
mazumtirgotāji, 

restorāni: zināšanu
pilnveidošana



Ēst aitas gaļu = stilīgi (jauna tendence):
• iemācīt pagatavot & iemācīt ēst;
• pozicionēt aitas gaļu kā labu alternatīvu

ierastajai vistas / cūkas gaļai (ēdienkartes
dažādošana).

Latvija – aitu lielvalsts.   

GALVENIE VĒSTĪJUMI



KOMUNIKĀCIJA (1)

Visas komunikācijas aktivitātes tiek balstītas uz:

• reklāmas kampaņām (TV, drukātie & digitālie mediji);



KOMUNIKĀCIJA (2)

Visas komunikācijas aktivitātes tiek balstītas uz:

• sabiedrībā zināmu cilvēku / vēstnešu iesaisti;

• atpazīstamu pavāru iesaisti – dalība kampaņā, jēra gaļas
popularizēšanas aktivitātēs u.tml.;

• mediju atbalsts (elektroniskie un drukātie mediji): īpašas rubrikas,
tematiskie pielikumi, iniciētas intervijas / raksti ar viedokļa
līderiem, kuri ēd jēra gaļu u.tml.;



KOMUNIKĀCIJA (3)

Visas komunikācijas aktivitātes tiek balstītas uz:

• aktivitāšu integrāciju sociālajos tīklos:

• kampaņas oficiālie konti



KOMUNIKĀCIJA (4)

Visas komunikācijas aktivitātes tiek balstītas uz:

• sociālajiem medijiem (piemēram):

• aitas gaļas ēdienu recepšu aplikācija;

• sociālo tīklu bilžu konkurss



Ēst aitas gaļu = stilīgi (jauna tendence).

TAKTIKA

Gatavo pareizi un interesanti – kā pagatavot aitas gaļu
(izglītojošā kampaņas daļa):

• interaktīva mājas lapa ar ēdienu receptēm, īsām video pamācībām,
recepšu konkursiem, iespēja uzdod ekspertam/pavāram sev
interesējošu jautājumu u.tml.

• izglītojošās meistarklases sadarbībā ar lielākajiem lielveikaliem –
degustācijas, praktiski padomi u.tml.



Ēst jēra gaļu = stilīgi (jauna tendence).

TAKTIKA

Degustācijas pasākumi Latvijas restorānos un krogos |
sadarbībā ar vismaz 15 restorāniem un krogiem Latvijā organizēta
aitas gaļas popularizēšanas akcija, iekļaujot ēdienkartē īpašos aitas
gaļas piedāvājumus

Aitas gaļas produktu meistarklases Rīgā | tematiski aitas gaļas
produkcijas pasākumi Rīgā, ietverot produktu sagatavošanas
demonstrāciju un produkcijas degustāciju



Latvijas garšīgākais jērs| kampaņa Latvijas restorānos & krogos,
aicinot patērētājus noteikt un balsot, kur pasniedz garšīgāko jēru.

Ceļojošais pavārs | pavārs, kurš ar specializētu autobusu / stilizētu
virtuvi apceļo Latvijas pilsētas svētku ietvaros.

Hipsters un aita | foto konkurss iesaistot jauniešus.

Ēst jēra gaļu = stilīgi (jauna tendence).

TAKTIKA



Dalība Positivus festivālā | mūzikas un mākslas festivālā Positivus
aitas gaļas mobilā virtuve/ degustācijas, meistarklases.

Ēst jēra gaļu = stilīgi (jauna tendence).

TAKTIKA



Ēst jēra gaļu = stilīgi (jauna tendence).

TAKTIKA

Ēst gatavošanas raidījums | receptes, praktiski padomi kā
pagatavot aitas gaļu.

Jēra gaļas šašliks | jēra gaļas šašlika popularizēšanas kampaņa
pirms Jāņiem (jauna tradīcija – Jāņu šašliks).

Jēra gaļas plovs | plova dienas organizēšana.



Izglītojošās meistarklases, iesaistot citu nacionalitāšu
pavārus| kā pagatavot kebabu, plovu, šašliku u.tml.

Ēst jēra gaļu = stilīgi (jauna tendence).

TAKTIKA



“Latvijas aita”| kvalitātes zīmes ieviešana (patērētāju uzticamības
simbols). Zīme - visas kampaņas vizuālās identitātes pamatā (kampaņas
vizuālais noformējums u.tml.).

Latvija – aitu lielvalsts.   

TAKTIKA



Bukleta izdošana | izglītojoša informācija par jēra gaļu, receptes utt.

Sadarbība ar profesionālajām skolām | praktiskas meistarklases 
ar profesionālu pavāru līdzdalību, izglītojot un apmācot jaunos pavārus 
kā pareizi pagatavot jēra gaļu.

Dalība pārtikas izstādēs Somijā un Vācijā | popularizēt aitas gaļu 
un tās produktu atpazīstamību Somijā izstādē ELMA un Vācijā izstādē 
EuroTier.

Latvija – aitu lielvalsts.   

TAKTIKA



PALDIES!


