Par dārzkopības portālu - Horti.lv

„horti" tulk. no latīņu val. nozīmē „dārzi"

www.horti.lv ir portāls apstādījumu veidotājiem un dārzkopjiem, kā arī jebkuram interesentam un
dārzmīlim, kam rūp apkārtējā vide un dārzs.
99% portāla apmeklētāji ir apstādījumu veidotāji, dārzkopji, stādu audzētāji, dārznieki,
mazdārziņu īpašnieki, nozares studenti un citi interesenti, kas meklē informāciju par augiem,
jaunumiem, uzņēmumiem un visu aktuālo, ko piedāvā www.horti.lv.

Horti.lv mērķis ir sniegt praktisku un izglītojošu informāciju par dārzkopības sfēru, veidot un
attīstīt augu datu bāzi, veidot uzņēmumu datu bāzi, kas saistīti ar sfēru, sniegt apmeklētājiem
maksimāli ērtu piekļuvi sev vēlamajai informācijai.

Kopš 2010. gada 1. aprīļa (jaunā horti.lv publiskošanas) ikdienas horti.lv apmeklē no 600 - 1000
unikālu apmeklētāju dienā! Kopš 2006. gada horti.lv apmeklējums ir ļoti strauji audzis.

Kopš 2011. gada beigām horti.lv dārzkopības portāls ir nonācis tā klientu rokās - Stādu
audzētāju biedrības īpašumā. Vairāk informācija par Stādu audzētāju biedrību: www.stadi.lv

Piedāvājam sekojošas sadaļas:

Augi
- Skuju koki un krūmi
- Lapu koki un krūmi
- Ziemcietes
- Graudzāles, papardes
- Rozes
- Viengadīgie augi - vasaras puķes
- Ūdensaugi, dziļūdens augi, zemūdensaugi, peldoši augi, skābekli ražojoši augi
- Augļu koki, ogulāji
- Detalizēts augu meklētājs. Labajā malā atradīsi augu meklētāju, izvēlies kategorijā kurā
meklēt un pēc visiem parametriem atrodi sev vajadzīgos augus (ziedu krāsas, ziedēšanas laika,
lapu krāsas, augstuma, platuma u.t.t., kā arī varat meklēt augus konkrētā stādu audzētavā)
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Uzņēmumi
Horti.lv portālā ir izveidota sadaļa Virtuālais dārzs, kurā profilus veido arī uzņēmumi kokaudzētavas, stādaudzētavas, apzaļumošanas firmas, ainavu arhitekti, dārza preču tirgotāji
u.tml. Meklēt pēc darbības veida iespējams detalizētajā meklētājā atzīmējot konkrētus atslēgas
vārdus.

Lietotāji Virtuālajā dārzā
- Rēģistrējies un izveido savu profilu
- Lādē bildes un video
- Pievieno savu uzņēmumu
- Veido sadaļu Notikumi - pievieno izstādes, gadatirgus, kursus, seminārus. Horti.lv
komercklienti var ievietot arī akcijas un atlaižu dienas!
- Pievienojies augu datu bāzei kā ražotājs, tirgotājs
- Raksti blogus - pieraksti par savām pārdomām vai konkrēti darbi
- Sāc savu diskusiju vai pievienojies citai
- Piedalies dažādos inovatīvos projektos, ko veido horti.lv vai veido tādus pats
- Dalies pieredzē un iegūsti zināšanas
- Esi viens no lielās Latvijas dārzmīļu saimes :)

Raksti
- Izstādes, kursi, ekskursijas, videi draudzīga informācija, padomi dārza veidošanā un
kopšanā u.c.

Ārpusē
- Twitter - Seko horti.lv sociālajā tīklā, miniblogā Twitter
- Youtube - Skaties visus horti.lv veidotos dārzkopības video padomus. Seko Youtube
- Draugiem.lv - Horti.lv lapa
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