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SA PET TEGEVUSED 2012
Maakonna tasandi kasu:
• 5 maakonna turismivõimaluste tutvustamine välismaa
reisikorraldajatele ja lõpptarbijatele.
• Messidel ja esitlustel on maakondade tõmbeobjektid ja
turismitooted esindatud ja esitletud (tingimuseks, et
objektil või tootel on kirjeldus ka koduleheküljel vähemalt
inglise keeles)
• Ühised turundustrükised, milles kajastuvad 5 maakonna
parimad objektid, tooted, traditsioonilised
suursündmused.
• PE kodulehekülg, millel kajastatud iga maakonna osa
eesti ja võõrkeeltes
• PE kui EAS Turismiarenduskeskuse partner, meie kaudu
liigub info maakondadesse ja vastupidi.
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Omavalitsuse tasand:
• Turismiettevõtjate teadlikkuse tõstmise koolitused,
infopäevad, ümarlauad, õppereisid koostöös
arenduskeskuste ja TIKkidega
• Turismiettevõtjate kaasamine koostööle, koordineeritud
tootearendusse ja ühisesse turundusprojekti Põhja-Eesti
regioonis
• Turismiettevõtjate andmed, pakkumised, pakettide
jne info PET koduleheküljel
• Ettevõtjad informeeritud lähiturgude ja Eesti
turismiarengutest ja uudistest
Kokkuvõttes kaudne kasu läbi kohapealsete töökohtade
säilitamise arendamise ja maksutulu laekumise.
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• SA PET tegevused 2012 aastal on suunatud
tootearendusele, regioonisisese ja katuste vahelise
koostöö edendamisele.
• Kõige olulisemad tegevused 2012 aasta alguses on
seotud turundusprojekti elluviimisega - lõpptähtaeg
31.mai 2012.
• Eriti oluline on projekti raames valminud kodulehekülje
administreerimine ja sisuga täimine võõrkeeltes.
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• Sihtturud: Soome, Venemaa, Läti, Holland, lisandub
Saksamaa.
• Sihtrühmad: kultuurihuvilised seenioride grupid, paarid ja
(lapse)lastega reisijad, pered, loodushuvilised,
jalgratturid, oma autoga või autosuvilaga reisijad,
spaahuvilised
2012 EELARVE KOKKU on ligi 107 000 eur,
sh turundusprojekti tegevuste eelarve üle 33 000 eur

Põhja-Eesti TURUNDUSPROJEKT 2010-2011

• valmis uus kodulehekülg – www. northestonia.eu
•

valmis loodusturismitrükis - soome, vene ja inglise
keeles

• valmis turismimarsruutide kaart 6 keeles
•

osaleti turismimessidel Hollandis ja Riias

Projekt kestab kuni 31.05.2012
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EAS sihtfinantseeringu tegevused

1.Regiooni turismiinfosüsteemi seminarid ja
Visitestonia.com vanemkasutaja rolli täitmine.
Aeg: Jooksvalt
Sihtrühm: PET projektijuht - Visitestonia.com vanemkasutaja töö
Põhja-Eesti TIK, TIP.
Partnerid: EAS

2.Osalemine EASi Sihtkoha juhtimise jm koolitustel
Aeg: jaanuar, märts, aprill, sügis?
Sihtrühm: PET personal
Partnerid: EAS
3 2-päevast moodulit, sisend P-E sihtkoha juhtimise ja turunduskavasse.
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3. Osalemine EAS teema- aasta ümarlaudadel
Aeg: jooksvalt
Sihtrühm: looduse-, tervisepuhkajad ja pereturistid
Partnerid: EAS
Teemad:loodusturism ja 2013 tervise+pereturism. Valmivad temaatilised
sisendid erinevatele turunduskanalitele.

4. Ümarlauad regioonide katusorganisatsioonidega.
Aeg: kevad, sügis
Sihtrühm: katuste personal
Partnerid: EAS, Lääne-Eesti, Lõuna-Eesti

Edulood, koostööprojektid, kogemuste vahetamine, tegevuskavade
ühtlustamine

5. PET kvartaalsed infokirjad
Aeg: 4 korda aastas
Sihtrühm: turismiala spetsialistid, ajakirjanikud, EAS, katused
Partnerid: EAS, P-E maakonnad
Edulood, uudised, sündmused, koostööprojektide info
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6. Maakondlikud tootearendustöötoad
Aeg: aprill, mai, sept, okt
Sihtrühm: 5. maakonna turismiettevõtjad ja spetsialistid
Partnerid: EAS, 5 maakonna turismikordinaator või asemik

Valmivad P-E loodus-, kultuuri-, ja terviseturismi paketid, mida
turundatakse läbi PET kodulehe, Visitestonia.com jm

7. Maakondlikud infopäevad
Aeg: jooksvalt
Sihtrühm: 5. maakonna turismiettevõtjad ja spetsialistid
Partnerid: EAS, 5 maakonna turismikordinaator või asemik
Tutvustatakse PET tegevusi ja turundusprojekti tulemusi, samuti P-E loodus-,
kultuuri-, ja terviseturismi pakette ja PET kodulehte.

8. Põhja-Eesti VII turismikonverents Raplamaal
Aeg: töökoosolekud alates aprill, konverents novembris
Sihtrühm: P-E turismiettevõtjad, spetsialistid, ajakirjanikud, reisikorraldajad
Partnerid: EAS, Rapla MV, KOV. parimate tunnustamine, 5 lektorit teemal
pereturism, lõõgastus …
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Turundusprojekti tegevused

• Riia turismimess veebruar 2012
• Infopäev vene reisikorraldajatele Moskvas/Peterburis
mai 2012
• Põhja-Eesti kui loodusturismi ja kultuuriturismi sihtkoha
tutvustamine edasimüüjatele Lätis ja Lõuna-Soomes
veebruar, aprill 2012
• Trükised
P-E kultuuritrükis (inglise-, soome- vene k), mai 2012
P-E turismiatlas (inglise-, vene,- soome-, rootsi-, saksa-,
läti-, ja flaami k) mai 2012
• P-E iseloomustavad postkaardid mai 2012
• Kodulehekülje sisuarendus vene-, inglise- ja soome
keeltes mai 2012
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Muud Organisatsiooni tegevused

1. 2 õppereisi/infopäeva ettevõtjatele. Saared, P-Läti
Aeg: kevad, sügis
Sihtrühm: 5. maakonna turismiettevõtjad ja spetsialistid
Partnerid: Saaremaa, Hiiumaa ettevõtjad, katused; Läti kämpingute liit

2. Läti ja Leedu turismiettevõtjate õppereisi korraldamine
Põhja-Eestis
Aeg: sügis
Sihtrühm: Läti turismiettevõtjad ja spetsialistid
Partnerid: Läti kämpingute liit, Leedu kämpingute liit, P-E ettevõtjad

3. Tallinn kutsub külla – Põhja-Eesti tutvustamine Tallinnas
raekoja platsil
Aeg: ettevalmistus veebruarist, üritus 9-10.06
Sihtrühm: Tallinlased, linna külastavad turistid
Partnerid: Tallinna
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4. Hollandi turismimess 2012 Utrecht'is.
Loodusturismi materjalide esitlus koostöös Lääne-Virumaa ja Estonian
Airiga reisikorraldajatele ja pressile 11.01.2012

5. Matka turismimess 19-22.01.2012 Helsingi
Osalemine turismimessil, P-E loodusturismi sihtkohtade tutvustamine
lõpptarbijatele ja edasimüüjatele.

6. Esitlus Hollandi reisikorraldajatele ja õppereis 1822.04.2012.
P-E loodusturismi sihtkohtade tutvustamine edasimüüjatele, koostöös
Lääne- ja Lõuna-Eestiga, Estonian Airi ja EASiga.

7. Mardilaat Helsingis 23-25.11.2012
Osalemine EASi turismipinnal, P-E loodusturismi sihtkohtade ja
terviseturismi sihtkohtade tutvustamine lõpptarbijatele.

8. Regiooni 2012 kultuurikalendri koostamine
Jaanuaris ning täiendatakse jooksvalt. Suuremate ürituste kalender inglise
soome ja vene keeltes, väljund P-E koduleht jm turundusüritused 2012
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9. Eesti-Vene-Läti ENPI CBC projekti esitamine
Aeg: veebruar, valituks osutumisel projekti esitamine sügisel
Sihtrühm: JALGRATTAHUVILISED P- E ja Vene ettevõtjad, objektihaldajad,
piirkondade külastajad, turistid,
Partnerid: projektipõhised

10. Ettevõtjate täiendkoolituse projekti 2012-2013, esitamine
Aeg: veebruar, august 2012-august 2013
Sihtrühm: P- E turismiettevõtjad, asjalised
Partnerid: projektipõhised

11. Põhja-Eesti uue turundusprojekti koostamine
Aeg: august 2012
Sihtrühm: P- E potentsiaalsed turistid Soome, Vene, Hollandi ja Saksa
turgudelt. Partnerid:5 maakonda, katused, ettevõtjad
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12. Kodulehe sisuarendus ja admin. eesti keeles.
Aeg: jooksvalt
Sihtrühm: 5 maakonna KOV, MV , turistid
Luuakse sisu organisatsiooni tegevuste ning olemuse kohta ning info
siseturistidele koostöös TIKkide jt turismiasjalistega 5 Maakonnas.

13. Personali arendus – osalemine erialastel konverentsidel.
Aeg: jooksvalt
Sihtrühm: PET personal
Partnerid: EAS, projektipõhised

14. PET nõukogu ja nõukoja koosolekud
Aeg: 5 korda aastas ja 3 korda aastas
Sihtrühm: PET nõukogu, personal ja asutajad ja nõukoja liikmed,
Partnerid: 5 maakonda, Maaturism, turismiettevõtjad
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Tänan tähelepanu eest!
Monika Sooneste
SA PET juhataja
E-mail:monika@northestonia.eu

