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� ekspordi suurendamine, 
�välisinvesteeringute kaasamine ja
�turismitulu kasvatamine. 

�Neljanda valdkonna – peamiselt avalikule ja kolmandale 
sektorile suunatud regionaaltoetuste jagamise – andis EAS 
01.09.2018 aasta sügisel üle Riigi Tugiteenuste Keskusele

EASi tegevusvaldkonnad 



Turismivaldkonna väljakutsed



Turismivaldkonna toetused 



Turismitoetuste 
mõjuahel



Toetused
• Rahvusvaheliste turismiatraktsioonide arendamise toetus 
• Väikesadamate võrgustiku arendamise toetus

• Rahvusvahelised sündmuste ja konverentside toetus, 
s.h kultuuri- ja spordisündmused ja 

konverentsid
• Rahvusvaheliste suursündmuste toetus

• Turismiettevõtete ärimudelite arendamise koolitusprogramm
• Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetus

• Muud ettevõtlustoetused (nt starditoetus)



Rahvusvaheliste 
pereatraktsioonide 
toetus
• Eesmärk: reisimotivatsiooni loomine Eesti 

külastamiseks või külastusaja pikendamiseks

• Sihtgrupp: väliskülastajatele huvipakkuvad 
pereturismi atraktsioonid, mis on avatud 
vähemalt 6 kuud aastas ning pakuvad 
teenuseid ja tegevusvõimalusi erinevas 
vanuses lastega peredele.

• Toetus: toetus 1 mln - 2,75 mln eurot, 
omafinantseering 50%

• Skypark vaateratas, Tallinn, Ülemiste - hoone 
katusele kerkiv vaateratas lisab vürtsi Tallinna 
kilukarbisiluetile ning avab Tallinna 120 meetri kõrguselt, 
täiesti uuest vaatenurgast. 

• KosmoparkPõltsamaal - kosmoseteemaline 
perepark, mis ühendab unikaalse kombinatsiooni 
tuuletunnelist ja temaatilistest atraktsioonidest. 

• WOW keskus Saaremaal – keskus, kus märksõna 
„illusioon“ raamistikus pakutakse üllatuslikke, põnevaid, 
interaktiivseid vau! elamusi ja tegevusi kogu perele

• Pilvemets Tallinna loomaaias – atraktsioon, kuhu 
luuakse fragment Kagu-Aasia külma troopilise vihmametsa 
ökosüsteemist, mis aitab selgitada globaalseid 
keskkonnaprobleeme. 

• Paks Margareeta, Tallinn, vanalinn - luuakse 
peredele koos avastamisrõõmu pakkuv elamuslik 
merendusajaloo lugusid jutustav ekspositsioon

• Uuesti tulevikku, Tallinn Noblessner ainulaadse 
virtuaalse reaalsuse elamuskeskuse loomine Noblessneri
sadamalinnakus asuvasse ajaloolisesse Valukoja hoonesse



Väikesadamate võrgustiku arendamise 
toetus

• Eesmärk: Reisimotivatsiooni loomine Eesti külastamiseks ja külastusaja pikenemiseks 
ning Eesti kui mereturismi sihtkoha rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine 
väikesadamate võrgustiku arendamise kaudu

• Toetuse abil: suureneb väikesadamate võrgustiku sadamate arv ja kasvab tööhõive 
toetust saanud ettevõtjates

• Ootame et: sadamas on võimalik peatuda päevateekonna ehk iga 30 meremiili järel 
arendatakse välja ja täiendatakse külastajatele suunatud teenuseid

• Toetuse suurus ja voorud: 2018. a alguses toimus taotlusvoor, kust sai toetust 12 
sadamat kogumahus 0,22 mln eurot, toetus ühe sadama kohta oli 50 000-200 000 
eurot ja toetuse määr  70%



Toetused sündmustele ja konverentsidele

Kogumaht: 7,4 mln eurot, s.h:
• konverentsid - 2,1 mln eurot (jooksev taotlemine, hetkel suletud)
• kultuuri- ja spordisündmused - 3,2 mln eurot (voor avatud)
• suursündmused - 2,1 mln eurot (uus voor 2019 alguses)

Eesmärk ja tulemused:
• suureneb väliskülastajate ööbimiste arv Eesti majutusettevõtetes - eesmärgiks kokku 

300 000 ööbimist (minimaalne ööbimiste arv)
• kasvab Eesti kui sündmuste toimumise koha tuntus (meediakajastused)
• suureneb koostöö sündmuste korraldajate ning turismiteenuste pakkujate vahel 

(koostöö VKEdega)
• kasvab sündmuste jätkusuutlikkus (väliskülastaja poolt loodud majanduslik mõju)



Kultuuri- ja spordisündmused
Aastane eelarve: 200 000 eurot spordi- ja 200 000 eurot kultuurisündmustele
Toetuse suurus: ühe kultuuri- või spordisündmuse kohta on 20 000 - 65 000 eurot

Toetust saavad taotleda meetme eesmärke täitvad spordi- ja kultuurisündmused:
• mis korraldatakse Eestis;
• mille turundustegevuste läbiviimine aitab kaasa Eesti kui reisisihi tuntuse suurenemisele;
• mille välisriikidest saabuvate osalejate ööbimiste koguarv on vähemalt 1000;
• mille programm kestab vähemalt kaks järjestikust päeva;
• mille toimumise aeg ei ole varasem kui 4 kuud pärast taotlusvooru avamist;
• projekt viiakse ellu kuni 48 kuu jooksul taotluse esitamisest arvates;
• mis on rahvusvaheliselt huvipakkuv ning mida kajastab rahvusvaheline meedia;
• mille korraldamisse kaasatakse väliskülastajaid teenindavaid väikese ja keskmise suurusega 
ettevõtjaid;

• mille turundusmaterjalid lähtuvad rakendusüksuse poolt väljatöötatud ning veebilehel 
avaldatud Eesti turunduskontseptsioonist ning viitavad veebilehele visitestonia.com.

Taotlusvooru tähtaeg 06.11.2018 kell 16:00



Konverentsid

Aastane eelarve: 300 000 eurot
Toetuse suurus: ühele konverentsile on 15 000-30 000 eurot

Toetust saavad taotleda meetme eesmärke täitvad konverentsid:
• mis korraldatakse Eestis;
• mille turundustegevuste läbiviimine aitab kaasa Eesti kui reisisihi tuntuse suurenemisele;

• mille välisriikidest saabuvate osalejate ööbimiste koguarv on Harjumaal 
minimaalselt 500 või väljaspool Harjumaad minimaalselt 300;

• mille programm kestab vähemalt kolm järjestikust päeva;
• mille toimumise aeg ei ole varasem kui 4 kuud pärast taotluse esitamist / taotlusvooru avamist;
• projekt viiakse ellu kuni 60 kuu jooksul taotluse esitamisest arvates;
• mille korraldamisse kaasatakse väliskülastajaid teenindavaid väikese ja keskmise suurusega ettevõtjaid;
• mille turundusmaterjalid lähtuvad rakendusüksuse poolt väljatöötatud ning veebilehel avaldatud Eesti 

turunduskontseptsioonist ning viitavad veebilehele visitestonia.com.

Jooksev taotlemine kuni aastaeelarve täitumiseni, taasavame taotlemise 2019 aasta algusel



Suursündmused
Vooru maht: 1 000 000 eurot
Toetuse suurus: ühele suursündmusele on 130 000 – 200 000

toetust saavad taotleda meetme eesmärke täitvad suursündmused:
• mille turundustegevuse läbiviimine aitab kaasa Eesti kui reisisihi tuntuse suurenemisele vähemalt kolmel Eesti riiklikus 

turismiarengukavas 2014-2020 nimetatud prioriteetsel sihtturul

• mis korraldatakse Eestis, kolmel korral, üks kord aastas
• mis kestab ühtse programmina vähemalt kolm järjestikust päeva
• mis on rahvusvaheliselt atraktiivne ning seda kajastab rahvusvaheline meedia

• mille minimaalne väliskülastajate ööbimiste arv Eestis projekti jooksul korraldatud 
suursündmusel on kokku 6000

• mille korraldamisse on kaasatud väliskülastajaid teenindavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtted
• mille turundustegevus ja kommunikatsioon lähtuvad Eesti turunduskontseptsioonist
• mille  eel ja ajal on suursündmuse turunduskanalites ning toimumiskohas korraldatud teavitus veebilehest visitestonia.com

Uue vooru avame 2019 aasta algusel



Ärimudelid

1. ärimudel on ettevõtja tegutsemismudel käibe tekitamiseks 
ja kasumi teenimiseks

2. ärimudeli uuendamine - olemasolevale ressursile uus 
rakendus või hoida kulude kokkuhoid ja täiendav tulu ning 
lisandväärtuse kasv

3. ärimudeli komponendid on kliendisegmendid, 
väärtuspakkumised, kanalid, kliendisuhted, tuluvood, 
põhiressursid, võtmetegevused, võtmepartnerid ja 
kulustruktuur 



Turismiettevõtja 
arenguprogramm

Visitestonia.com 
enesearenduse keskkond

Arendustegevused-
seminarid, 
kvaliteedimärgised 

Ärimudelite arendamine –
koolitused, praktikumid, 
nõustamine 1,3 MEUR

Uute ärimudelite 
rakendamise toetus 4,7 
MEUR



Turismiettevõtete ärimudelite 
arendamise koolitusprogramm
• Koolitusprogramm on mõeldud Eesti turismiettevõtetele teenuste disainimiseks, 
uuenduslike lahenduste ja uute ärivõimaluste leidmiseks.

• Eesmärk: tõsta turismiettevõtjate teadlikkust ärivõimaluste arendamisest ning kasvatada seeläbi 
majanduslikku jätkusuutlikkus

• Tulemused: on kasvanud turismiettevõtajate ambitsioonikus, tegutsevate ettevõtjate 
majandustulemused ning seeläbi on Eesti konkurentsivõimeline ja atraktiivne sihtkoht

• Sihtgrupp: Uute ärimudelite arendamise programmis on oodatud osalema 

väliskülastajatele teenuseid pakkuvad turismiettevõtjad: majutusettevõtjad, 
toitlustusettevõtjad, reisiettevõtjad, giiditeenuse ja aktiivse puhkuse pakkujad, sündmuste ja 
konverentside korraldajad, turismiatraktsioonide haldajad, turismivaldkonna erialaliidud ja 
ühendused



Programmi sisu:

• teadmiste kasvatamine – edendatakse koostööd ja kogemuste vahetamist nii Eesti-
siseselt kui ka välisriikides, sektori sees ja sektorite vahel ning tekitatakse huvi uuenduste vastu 
nende ettevõtluses rakendamiseks. Hõlmab eri sihtgruppidele suunatud 1–2-päevased temaatilisi 
koolitused turismiettevõtluse arendamiseks olulistel teemadel.

• oskuste kasvatamine – võimalik on kandideerida pikemale koolitustsüklile nagu 
mentorlus, õppereisid ja praktikumid, mille raames omandatakse uusi teadmisi teenuste disaini, 
innovatsiooni, välisturunduse, juhtimise ja muude ärimudeli uuendamisega seotud valdkondades. 
Läbi analüüsitakse kõik ettevõtte jaoks olulised valdkonnad: kliendisegmendid, väärtuspakkumised, 
kanalid, kliendisuhted, tuluvood, põhiressursid, peamised tegevused, peamised partnerid ja 
kulustruktuur. Selle tulemusel töötab ettevõte välja uue ärimudeli, millega leitakse lahendus uue 
tulu teenimiseks või kulude kokkuhoiuks, olemasoleva ressursi täiendavaks rakenduseks või uue 
lahenduse turuletoomiseks ning seeläbi kasumi teenimiseks ja lisandväärtuse kasvatamiseks.



Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise 
toetus
Eesmärk: 

• ärimudeli uuendamise kaudu tegutseva turismiettevõtja kõrgem 
lisandväärtus ning

• turismisektori rahvusvahelise konkurentsivõime kasv

� Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud+põhivara kulum+ärikasum) / 
aruandeaasta keskmine töötajate arv

� Rahvusvahelise konkurentsivõime kasv saavutatakse turundustegevuste kaudu 
välisturgudel ning väliskülastajatele müüdud teenuste (eksporditulu) kasvu kaudu



Turismisektori lisandväärtus 
allikas: Eurostat 2015.a väärtused

EU keskmine 37 062 eurot töötaja kohta majutussektoris (grupp 55, sh 
karavanikohad, laagriplatsid ja hotellid) 

� Eesti keskmine 16 730 eurot

EU majutusettevõtete keskmine lisandväärtuse kasv 10% aastas
� Eestis 2014/2015 oli 14% (aasta hiljem 9%) 



Toetuse sihtgrupp

Taotlema on oodatud majutusettevõtja või erasektori turismiatraktsioon, kes on:
• väikese või keskmise suurusega ettevõtja 
• registreeritud äriühinguna (nt AS, OÜ)
• valdkonnas tegutsenud vähemalt 36 kuud 
• läbinud EASi turismiettevõtete ärimudelite arendamise koolituse, mille käigus on valminud 

ärimudeli plaan
• käibega min 20 000 eurot aastas (kahe eelmise aasta keskmine aastas)

� Atraktsioon on ilma broneerimiseta külastajale avatud 
multifunktsionaalne kompleks, kus on võimalused meelelahutuseks ja 
teadmiste täiendamiseks ning kus korraldatakse temaatilisi üritusi



Toetuse tulemus
• turismiettevõtja rakendab uut ja senisest kõrgema lisandväärtusega 
ärimudelit 

• arendab välja uue ja kõrgema lisandväärtusega toote, teenuse või 
tehnoloogia

• uuendab protsesse, mis aitavad kaasa lisandväärtuse kasvule
• viib selle turule

Majutusettevõtte lisandväärtus teisel projektijärgsel aastal on kõrgem kui valdkonna 
keskmine lisandväärtus võrreldes projekti esitamise eelse aastaga 

• või kui toetuse saaja algnäitaja oli kõrgem juba taotlemise hetkel, siis võrreldakse 
tulemust tema enda algnäitaja vastu 

Atraktsioonide lisandväärtuse kasvu mõõdetakse teise tegevusaasta prognoosi alusel, 
mida võrreldakse projektis kajastatud projekti esitamisele eelnevate majandusnäitajatega



Toetatavad tegevused
1. teenuse arendamine rahvusvahelisele sihtturule;
2. teenuse arendamine senisest kõrgema maksevõimega 

kliendisegmendile;
3. protsesside, s.h personaliarendus-, müügi- ja turundus-, tootmis- ning 

teenindusprotsesside arendamine ja rakendamine;
4. unikaalse tehnoloogilise lahenduse väljaarendamine ja rakendamine.

• Ärimudeli uuendamisega seotud tegevused peavad sisaldama vähemalt 
kolme eelnevalt nimetatud tegevust



1. teenuse arendamine rahvusvahelisele 
sihtturule:

• Ärimudelit rakendatakse Eestis, kuid selle raames loodavat teenust 
turundatakse välisturgudel. 
• Abikõlblik ei ole müügiesindaja palkamine välisturule.

• Uus fookus, mida kliendisegmendis või valdkonnas seni pole rakendatud, 
mis on omas valdkonnas eristuv, vastab väliskülastaja ootustele ja 
turisminõudluse trendidele 

• Ettevõte suundub uuele sihtturule ja disainib selle tarbeks oma teenuse 
ümber. 
- Kui uue sihtturu klientide ootused varasemast pakkumisest kuigipalju ei erine, näiteks 
Soome turult Läti turule laienemise korral, ei ole tegemist uuele sihtturule arenemisega.



2. teenuse arendamine senisest kõrgema 
maksevõimega kliendisegmendile

• Teenuse arendamine uutele segmentidele vastab ärimudeli 
uuendamisele juhul, kui teenust arendatakse senisest 
kõrgema maksevõimega kliendile või kui teenust 
arendades toimub kliendistruktuuri muudatus
(teenuseid arendatakse mitmele segmendile korraga). 

• Seejuures kuuluvad segmentide hulka ka erivajadustega 
reisijad ja nendele teenuste disainimine.



3. protsesside arendamine ja rakendamine

• Personaliarendus, müügi- ja turundus-, tootmis- ning teenindusprotsessid, 
tarne- ja jaotuskanalid.

• Protsessiarendus käsitleb ka tööjõu, materjalide, laovarude või seadmete 
töö planeerimist ning ressursiplaneerimist, juhtimisega seotud 
tarkvaralahenduste arendamist, sisseostmist ja juurutamist.

• Kulude kokkuhoid ressursitõhusate lahenduste kaudu: energiasäästlike 
küttesüsteemide, valgus- ja ventilatsioonisüsteemide või ressursisäästlike 
vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamise või rekonstrueerimise kaudu. 

• Ärimudeli uuendamine ressursitõhususe kaudu tekib juhul, kui ettevõte 
keskendub seeläbi uue teenuse ja segmendi hõivamisele (roheline 
innovatsioon). 



4. Unikaalse tehnoloogilise lahenduse 
turuletoomine
• Lahendus, mida turismisektor veel ei kasuta ja millel on potentsiaal 
saada uueks müügitulu allikaks läbi tehnoloogilise lahenduse 
müümise teistele turismisektoris tegutsevatele ettevõtetele. 

• Uus tehnoloogiline lahendus olla tingitud põhjusest, et vajalikku 
lahendust turul ei pakuta või oleks lahendust vastavalt sektori 
vajadusele nii palju vaja kohandada, et selle loomine on 
otstarbekam kui sisse ostmine.

• Turul olemasoleva tehnoloogilise lahenduse sisseostmine on 
abikõlblik kulu, kuid ei täida seda kriteeriumi.



Ei toetata

• müügivahendustegevusi või reisijateveo teenuse arendamist
• majutusettevõtte liigi muutmine (nt hostelist hotelliks) ja järgu tõstmine 

turismiseaduse tähenduses (**/***)
• majutusteenuse laiendamine (juurdeehitus, sisustus), uus ekspositsioon 

atraktsioonile – ilma ärimudelit muutmata
• teenuse vastavusse viimine turismi kvaliteedimärgisega (Green Key) jms

Kui nimetatud tegevused toimuvad projekti elluviimise tulemusena ja nö 
boonusena, siis ok, aga kulusid selle olukorra saavutamiseks projektis ei kaeta.



Projekti periood ja abi suurus

•Projekti periood: 3-18 kuud 
•Toetus 20 000 - 150 000 eurot, toetuse määr 60%
•Taotletav toetus ei saa olla suurem kui ettevõtja taotluse 
esitamisele eelneva kahe majandusaasta keskmine 
aastakäive
•Jooksev taotlemine



• Eesmärk:  innustada ja toetada ettevõtjaks hakkamist 
• Eesmärk: luua ettevõtteid, mille käive on kaks aastat peale projekti lõppu 
vähemalt 80 000 eurot ja kus töötaks (vähemalt) 2 töötajat kellele 
makstakse vähemalt 70% taotlemise aasta keskmisest palgast. 

• Toetuse määr 80%, kuni 15 000 eurot 
• Kohustuslik nõustamine maakondlikes arenduskeskustes nii enne taotlemist 
kui ka regulaarselt projekti elluviimise käigus

• Sihtgrupp: äriühing, noorem kui 24 kuud, käive ja bilanss ≤ 80 000, töötajate 
arv<10)

Starditoetus



Toetatakse:

1) projekti elluviimiseks vajaliku materiaalse põhivara soetamine;

2) äriplaani elluviimiseks turundustegevuste läbiviimine;

3) projekti põhitegevusega seotud rakendustarkvara soetamine ja 

arendamine;

4) ettevõtte käivitamiseks ja igapäevaseks toimimiseks vajalike 

tööjõukulude tegemine (maks. 50%) 

Starditoetus, tegevused  



Kontaktid
Sündmused ja konverentsid:

�Anni Laanemets, tel 627 9712, anni.laanemets@eas.ee

Turismi ärimudelite arendamise koolitusprogramm: 
�Helle Gern, tel 627 9335, helle.gern@eas.ee

Turismi ärimudelite toetus: 
�Jane Jakobson, tel 738 6005, jane.jakobson@eas.ee

• Riin Roosalu, tel 627 9368, riin.roosalu@eas.ee, 



Koostöövõimalused Visit 
Estoniaga 



Turismiarenduskeskuse juhtkond
Margus Sameli

Turismiarenduskeskuse 

direktor

Turismiturundus 
lõpptarbijale 

Äriturundus Uuringud ja arendus

Heili Klandorf-Järvsoo
8 töötajat

Annely Vürmer
7 töötajat

Juhan Anupõld
10 töötajat

Assistent

Nõunik 



1. Tootespetsialist 
2. Turismiinfosüsteemi 

arendusjuht
3. Turismiinfosüsteemi 

spetsialist 
4. Kvaliteedisüsteemi 

spetsialist 
5. Kvaliteedisüsteemi 

koordinaator
6. Arenduste projektijuht
7. Uuringute 

koordinaator 
8. Uuringute projektijuht   
9. Aruandluse 

koordinaator
10.Koolituste projektijuht

1. Kampaaniate 
projektijuht

2. Suhtekorralduse juht
3. Välismeedia 

koordinaator
4. Sisuturunduse juht
5. Digitaalturunduse 

spetsialist
6. Visuaalse materjali 

spetsialist
7. Sündmuste 

projektijuht
8. Noorem projektijuht

Nõunik (poliitika, 
seaduste ja 

regulatsioonide
küsimustes)

Turismiturundus 
lõpptarbijale

1. Äriturunduse 
projektijuht

2. Äriturunduse 
spetsialist

3. Kliendisuhete juht 
(ettevõtted)

4. Kliendisuhete juht 
(sihtkohad)

5. Välisesindaja
Rootsis/Norras

6. Välisesindaja
Saksamaal 

7. Välisesindaja
Venemaal 

Assistent  

Uuringud ja arendusÄriturundus 

Visit Estonia direktor 



• soodustada korduvkülastusi 
lähiturgudelt

• suurendada külastusi väljaspool 
kõrghooaega (juuni-august)

• pikendada külastuste kestust
• suurendada Eesti regioonide 
külastatavust ja turismiteenuste 
tarbimist

• laiendada kliendibaasi eri vanuses 
ning nõudlikumate ja 
maksejõulisemate reisijatega

Mida me soovime 
mõjutada 





Visit Estoniaga koostöö eelduseks on 
teenuse olemasolu 

Visitestonia.com veebis



Kui olete puhkaeestis.ee/visitestonia.com siis 
olete?

1. Teemalehtedel

2. Piirkonnalehtedel

3. Eesti kaardil  

4. Kontaktüritustel

5. FAM ja pressireiside programmides

6. Kampaaniates

7. Uudiskirjades

8. Artiklites, blogides, TOPides

9. FB jt. digiturunduskanalites



• 5,23+ mil külastust 2017

• 7 keeles turismiinfot

• 8 000+ puhkuse ideed

• 1400+ sündmust üle 
Eesti

• 5000+ teenuse pakkujat 

• 150+ partnerit andmete 
jagamisel (veebiteenus)

• Mobiilile fully responsive
- Eraldi vaade 
puutetundlikele 
ekraanidele

• Saab „otse osta“ – telli, 
broneeri, booking.com   

• E- akadeemia 



Kontaktüritused
kohtumised sihtriikide reisikorraldajatega 
välismaal (sh. workshopid, messid jne.)

• üle 20 erineva kontaktürituse 
• registreeru kontaktüritustele
• kui endal eelarvet napib, siis tuleb rahad 
kokku panna ja saata enda esindaja 
(sihtkoht või erialaliit  või võrgustiku 
esindaja) 

• Liitu puhkaeestis.ee/professionaalile 
uudiskirjaga



FAM ja 
pressireisid 
FAM - tootetutvustusreisid reisikorraldajatele 
Pressireis – tutvustusreis ajakirjanikele

• Soome, Vene ja Läti turu reiside toimumine 
sõltub ettevõtete initsiatiivist

• Võta ühendust sihtkoha või oma 
erialaliiduga



FAM reiside programmid 



• 14.017.01 Nordic Bloggers 
(rahvusvaheline blogijate grupp

• 15.-17.03 Maminuklubs – Läti pere
telesaade, tehti ka EstonianWay-d

• 23.-28.08. Saksa toiduajakirjaniku
Jürgen Sorgese pressireis

• 24-28. 09 Jaapani grupi
pressireis septembris, käisid
Tartus ja Setomaal, 

• 24.-28.04 Volker Mehnert
Saksamaalt Frankfurt Allgemaine
Zeitung

Mõned näited pressireisidest 



tiraaz:
244.219 Exemplare
(IVW IV/2017) 
Reichweite/Lugejaskond
AWA 2017: 922.000 Leser
MA 2018/I: 758.000 Leser
LAE 2017: 346.000 Leser
Elite-Studie 2015: 637.000 Leser
Erscheinungsweise:werktäglich (ilmub
iga päev)
Hind: 2,80 € (Mo-Fr), 3,00 € (Sa)



EV100 kampaania  
#EstonianWay
- meie EV100 juubelikampaania 
- 100+ erinevat erilist ja omapärast Eesti

moodi elamust (tutvustus-/pressireis, teekond, videoklipid, fotod)

- 100+ (VIP-id, youtuuberid, ajakirjanikud, vloggerid, bloggerid jne)
arvamusliidrile nii kõikidelt meie sihtturgudelt kui mujalt riikidest 

- 100+  huvipakkuva sisuga kajastust, mida meie külalised jagaksid kogu    
maailmale

-

100 mõjutajat kogevad tavapäraseid asju ja tegevusi, aga seda pisut erineval moel 

(kiiksuga), Eesti moodi  - #EstonianWay



Kristine Virsnīte (Latvia)

Who: TV journalist(Maminuklubsprogramm host)

Audience: Maminuklubc.lv - 100 000 readers

When: 15.03-17.03.2018

#EW: Ahhaa and Tagurpidi maja (upsidedownhouse)

Object: 
- Upsidedownhouse
- Estonian NationalMuseum
- V Spa
- Aparaaditehas CreativeCity
- AHHAA ScienceCentre
- RestaurantPolpo

#TheEstonian wayof living

TheEstonian wayof thebigbang





Anthony Panza (USA)
Who: BMX rider

Audience: Youtube–51 583 
subscribers

When: 29.01-31.01.2018

#EW: smokesauna

Objects:
- Tallinn OldTown
- Estonian DairyMuseum
- Toosikannu smoke
sauna/holidaycenter/ATV tour

- Rummu quarry fatbikehike

#TheEstonian wayof going to
thesauna



Bob Chilcott (UK) 

Who: world’spremiercomposerand 
choral conductor in Britain

When: 31.07.2018

#EW: choralmusic singing in Viru bog

Objects:
-Viru bog
-Jägala waterfall

#TheEstonian wayof choral
music



#EstonianWay
kampaania eesmärgid

- 10 000 000+ reach
- 1 600 000 videovaatamist (FB, YT, Insta, Vimeo) 
- 1 000 000 kampaanialehe külastust
- 100 000 visitestonia.com pakkumiste külastust
- 20 000 mõjutatud reisiotsust
- 250+ meediakajastust



kuidas saaksid kampaanias osaleda?
Kampaanialeht www.estonianway.com

Jälgi Visit Estonia Facebooki-lehte facebook.com/visitestonia ja jaga sõprade-
tuttavatega uusi #EstonianWay elamusi.

Mis oleks sinu kiiksuga tegevus Eesti moodi, mida tutvustaksid oma 
välismaalasest sõbrale? Anna sellest teada 
https://www.puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile/tosta-oma-tuntust/ev-
100-voorusta-eesti-kulalisi



Storyteller´s Nest
https://www.visitestonia.com/en/storytellers
nest

• Ole olemas visitiestonia.com veebis
• Kutsu blogijad oma tootega tutvuma
• Vaata 
puhkaeestis.ee/professionaalile/tõsta oma 
tuntust





Sinu pakkumine 
visitestonia välisturgude 
lõpptarbija uudiskirjas

* vähemalt 30% 
hinnasoodustust või 2=1 tüüpi 
pakkumine
* peab kehtima vähemalt kolm 
kuud
* majutuse, transpordi, aktiivse 
puhkuse pakkujad, atraktsioonid
* täida vorm puhkaeestis.ee 
profiveebis



FB nädalad – www.puhkaeestis.ee
https://www.facebook.com/puhkaeestis





Artiklid visitestonias ja 
TOPid





https://www.puhkaeestis.ee/et/puhka-eestis/kuulsuste-lemmikpaigad-louna-eestis





Ole visitestonia.com keskkonnas oma tootega, 
et teha koostööd Visit Estoniaga



TOP 3 vaadatuimat ettevõtjate objekti üle 
Eesti 2017:

Lääne-Eesti:

Lottemaa teemapark- 9463 vaatamist (LV)

Tervise Paradiis ja veepark- 4987 vaatamist 
(FIN)

Mini Zoo- 4973 vaatamist (EST)

Saared:

SPA Hotell Meri- 3640 vaatamist (EST)

Päikese Puhkemaja- 3241 vaatamist (EST)

Viirelaiu Majakavahi kompleks- 2394 vaatamist 
(EST)

Lõuna-Eesti:

Jääaja keskus- 7119 vaatamist (LV)

Kubija hotelli spaa- ja saunakeskus- 6558 
vaatamist (EST)

Laevasõit Pegasusega Emajõel- 5174 vaatamist 
(EST)



E-akadeemia 



Eestis on ligi 4000 turismiettevõtet, 
millest pea 3000 on väiksemad 
kui 10 inimest

[CATEGORY 
NAME]

[PERCENTAGE]

[CATEGORY 
NAME]

[PERCENTAGE]

[CATEGORY 
NAME]
[VALUE]



Külaliste vastuvõtt

Broneeringute haldamine

Meilidele vastamine

Kliendiprobleemide lahendamine

Tellimuste esitamine

Tellimuste vastuvõtt

Raamatupidamine

Tubade korrashoid

Remont ja heakorratööd

Loomade eest hoolitsemine

Toitlustamine

Reklaam
Jne.

Arendustegevusteks ei jätku aega. 
Kogu aeg kulub igapäevasele tööle.



Peamised turismi arengut takistavad
tegurid 2012. aasta EASi uuringu kohaselt
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Sobivate oskustega tööjõu puudus

Ühistranspordiühendused Eestis

Madal ettevõtlusaktiivsus piirkonnas

Eesti on välisriikides vähe tuntud sihtkoht

Regiooni (maakonna) atraktiivsus on madal

Rahvusvahelised transpordiühendused Eestisse

Turismiobjektide leitavus ja tähistamine

Koostöö puudumine teiste teie piirkonna teenusepakkujatega

Koolitusvõimaluste puudumine

Takistab oluliselt

Takistab mõningal määral





Koolitused



• Pildipank: toolbox.estonia.ee/
• Videod:    vimeo.com/visitestonia
• Trükised:   EAS TAKi peakontorist

Info ja materjalid  20172017 ja 2018



Liitu Visit Estonia uudiskirjaga, 
et teha koostööd Visit Estoniaga



Kontaktid

Turismiettevõtete kliendisuhete juht 
�Kristiina Kästik, tel 627 9707, kristiina.kastik@eas.ee

Turismisihtkohtade kliendisuhete juht: 
�Kristiina Jors, tel 627 9´752, kristiina.jors@eas.ee


