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Aicinām tirdzniecības un pakalpojumu nozares uzņēmumus 

pievienoties mums svētkos! 
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lepnums un 

piederības 

sajūta  

kultūras 

vērtību 

stiprināšana 

un pārnese 
   

6.-12. jūlijs 

2015 

 

svētki 

Latvijas 

iedzīvotājiem 

 

tautas 

saliedēšana 
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Dziesmusvētki ir nozīmīgi lielai sabiedrības daļai 
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• Šodienas mazie rīt būs 
lielie. Latvijas nākotne ir 
viņu rokās. Atbalstām bērnu 
un jauniešu 
Dziesmusvētkus, lai mūsu 
tautas vērtības atskan 
nākamajās paaudzēs 

 

• 25 000 EUR Swedbank 
Svētku skolotāju 
stipendiju fonds – pateicībā 
labākajiem Latvijas 
skolotājiem par ieguldījumu 
tautas tradīciju nodošanā 
mūsu bērniem 

 

Mēs gribam redzēt Latviju stipru, bagātu un pašapzinīgu! 
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Aicinām izvirzīt Svētku skolotāja stipendijai 
 

sava novada iedvesmojošos bērnu un jaunatnes tautas mākslas (koru, 
tautas deju kolektīvu, folkloras kopu, koklētāju ansambļu, pūtēju 

orķestru u.c.) skolotājus, 
 

iesūtot stāstus par viņiem www.dziedundejo.lv 
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Aicinājums novadu uzņēmējiem, esošiem un 

bijušiem dejotājiem un dziedātājiem, viņu 

ģimenes piederīgiem, pedagogu kolēģiem, 

pašvaldības pārstāvjiem un ikvienam iedzīvotājam 

http://www.dziedundejo.lv/
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Maksājot ar karti, pircēji ietekmē Svētku 

skolotāju stipendiju saņēmēju skaitu 

katrā reģionā 

 

Maksājot ar karti un reģistrējoties 

www.maksaarkarti.lv, pircējiem iespēja 

laimēt kādu no piecām dāvanu kartēm 

750 eiro vērtībā individuāli izvēlēta tautas 

tērpa iegādei 
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Pateiksim paldies kopā ar mūsu klientiem! 

 

http://www.maksaarkarti.lv/
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Dziesmusvētku sajūtas arī Jūsu tirdzniecības vietā 

Tirdzniecības vietā izvietota atpazīstamības zīme un aicinājums klientiem norēķināties 

ar karti 

       

 

7 Materiālus sagatavo un piegādā Swedbank 
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Aicinām kļūt par vietu, kur mīl Dziesmusvētkus! 
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Piesakieties līdz 29.maijam, rakstot uz 

kampana@swedbank.lv 

 

Ja rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar bankas 

speciālistiem pa tālruni 67 444 444 

* Tā kā Dziesmusvētku auditorija ir bērni un jaunieši, Dziesmusvētku veikaliem 

nevajadzētu būt specializētiem alkoholisko dzērienu, tabakas, azartspēļu un intīmpreču 

tirdzniecības vietām 

Aicinājums tirdzniecības un pakalpojumu nozares 

uzņēmumiem* visā Latvijā 

mailto:kampana@swedbank.lv
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Apsvērumi tirgotājiem dalībai kampaņā 
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•Dalība Vislatvijas mēroga Dziesmusvētku tematikas kampaņā ar TV reklāmas 
atbalstu 

•Latvijas vērtībām lojālo pircēju simpātijas 

•Iesaistīšanās Dziesmusvētku kustības stiprināšanā savā reģionā – atbalsts kultūras 
vērtību nodošanai nākamajām paaudzēm 

 

•Katra otrā maksājumu karte Latvijā ir Swedbank klientam piederoša 

•Swedbank karšu īpašnieki ar karti mēnesī vidēji veic 10 pirkumus, par kuriem iztērē 
156 EUR 

•Bezmaksas publicitāte uzņēmumam – partnera logotips kampaņas mājaslapā 
www.maksaarkarti.lv 

 

•Iespēja iepriecināt klientus ar dāvanu par pirkumu – tematiskām uzlīmēm 

 
 

http://www.maksaarkarti.lv/
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Citi kampaņas reklāmas materiāli 

TV klips «Lai tautas vērtības atskan nākamajās paaudzēs» 1 LAT: 

https://www.youtube.com/watch?v=K1eQ3Uf6T70 

 

TV klips « Lai tautas vērtības atskan nākamajās paaudzēs» 1 RUS: 

https://www.youtube.com/watch?v=VI3ceCjCL7Q 

 

TV klips « Lai tautas vērtības atskan nākamajās paaudzēs» 2 LAT: 

https://www.youtube.com/watch?v=0N6Ac-fkDrI 

 

TV klips « Lai tautas vērtības atskan nākamajās paaudzēs» 2 RUS: 

https://www.youtube.com/watch?v=s3Y1ypFHtjE 

TV klips « Maksā ar karti un saki paldies skolotājiem» LAT 

https://www.youtube.com/watch?v=LnGFe4MmvaU 
 

TV klips « Maksā ar karti un saki paldies skolotājiem» RUS 

https://www.youtube.com/watch?v=mDLzvrpOZ3Q 

https://www.youtube.com/watch?v=K1eQ3Uf6T70
https://www.youtube.com/watch?v=VI3ceCjCL7Q
https://www.youtube.com/watch?v=0N6Ac-fkDrI
https://www.youtube.com/watch?v=0N6Ac-fkDrI
https://www.youtube.com/watch?v=0N6Ac-fkDrI
https://www.youtube.com/watch?v=s3Y1ypFHtjE
https://www.youtube.com/watch?v=s3Y1ypFHtjE
https://www.youtube.com/watch?v=LnGFe4MmvaU
https://www.youtube.com/watch?v=mDLzvrpOZ3Q
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Citi kampaņas reklāmas materiāli 


