PÕHJA-EESTI XIV TURISMIKONVERENTS

Kuidas tuua soomlane
Põhja-Eestisse?
07.11.2019

NARVA MUUSEUMIS IDA-VIRUMAAL

Päevakava

Konverentsi moderaator on Jevgeni Timoštšuk
Korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi.

10.30 – 11.00

Registreerumine ja tervituskohv

13.00 – 14.00

Lõuna restoranis Rondeel

11.00 – 11.15

Konverentsi avamine ja päevakava tutvustus

14.00 – 14.20

Intervjuu: Aleksei Jevgrafov, Narva linnapea
Narva Euroopa kultuuripealinnaks 2024 mõju
Põhja-Eesti turismiregioonile. Kuidas piirkonna
ettevõtlusele kaasa aidata?

SA Põhja-Eesti Turism tervitus
Joel Jesse, SA Põhja-Eesti Turism nõukogu esimees,
Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor
Ida-Virumaa tervitus
Veikko Luhalaid, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu
tegevdirektor
11.15 – 11.40

Sihtkohtade tulevik Eestis 2020+
Margus Sameli, EAS turismiarenduskeskuse direktor

Aastaid tagasi konkureerisid turistide pärast riigid, siis tekkisid sihtkohti arendavad
organisatsioonid. Lisaks investeerivad riigid järjest enam siseturismi ehk konkurents läheb
veelgi tihedamaks. Esmakülastust motiveerib sageli midagi suurt ja kuulsat. „Betoon“ saab
aga lõpuks vaadatud ja siis on küsimus, kas külastajad tahavad tagasi tulla. Edukas sihtkoht
näeb aina uute elamuste pakkumist võimaldavaid seoseid ning arendab end
külastajaloogikast ja -teekonnast, mitte omavalitsuste piiridest lähtudes.

11.40 – 11.50

Suuna muutus turismiturul
Karmen Paju, SA Põhja-Eesti Turism juhatuse liige

Elamuste pakkumine senise tavapärase tootepakkumise asemel on üks kõige suuremaid
muutusi turismiteenuste maastikul kogu maailmas. Ürituste disainerid soovivad pakkuda
„wow“ elamusi ning selle kaudu külastajaid nii saabumisel kui ka lahkudes „pimestada“.
Ettevõtted, kes suudavad pakkuda nauditavaid, personaalseid ja meeldejäävaid elamusi on
võimelised saavutama konkurentsieelise ning see määrab positsiooni turul.

11.50 – 12.10

Ülevaade turisminumbritest ja Soome sihtturust
Timo Huttunen, The Baltic Guide juhatuse liige

Soome on Eesti turismi seisukohalt kõige olulisem välisturg, kuid mis motiveerib soomlasi
Eestisse reisima. Millest räägivad meile turisminumbrid? Kas soomlased on Eestit hülgamas?
Kuidas julgustada turiste liikuma Tallinnast väljapoole?

12.10 - 12.30

Kultuuri- ja spordiürituste mõju piirkonna ettevõtete ja asutuste majandustegevusele
peetakse igati positiivseks. Ürituste korraldamine loob töökohti ja tekitab olemasolevatele
ettevõtetele lisaväärtust. Narva kandideerib Euroopa kultuuripealinnaks 2024 koos kogu
Virumaaga. Kandideerimisprotsess võimaldab kogu regiooni arengu ümbermõtestamist ja
taaskäivitust lisaks tiitliaastale ka sellele eelneval ja järgneval perioodil. Teades, et
suurüritused on piirkonda tulemas, saab juba pikemalt planeerida, kuidas oma teenuseid
lisandunud külastajatele paremini pakkuda.

14.20 – 15.00

Kuidas panna tööle tõeline unistuste tiim, milles kõik osapooled on pühendunud ühise eesmärgi
saavutamisele? Mil moel nutikalt turundades suurepäraste tulemusteni jõuda? Kuidas
kujundada piirkonna mainet ja tõsta selle tuntust? Meil on vaja inimesi, kes räägivad meie eest ja
kellel on meiega ühised huvid.

15.00 - 15.10

Mõttevirgutus Jevgeni Timoštšuki juhtimisel

15.10 - 15.30

Ida-Viru turismiklastri võlud ja valud turismisihtkoha
arendamisel
Kadri Jalonen, Ida-Viru turismikoordinaator

Ida-Viru turismiklastri eestvedamisel on loodud ühtne arusaam ja nägemus sihtkohast, selle
visioonist ja tulevikust, hõlbustades sellega turismisektori partnerlust ning omavahelist
koostööd. Kuidas on see õnnestunud? Mis on Ida-Viru turismiklastri võlud ja valud
turismisihtkoha arendamisel? Mida peame teadma ja millega arvestama, et saavutada
piirkondlik hea koostöö ja tulemused?

15.30 - 16.00

Mida soomlased Eestis reisides soovivad näha, teha ja
miks veel ei teata piisavalt palju Põhja-Eesti pärlitest
Mikko Virta, The Baltic Guide peatoimetaja

Auhinnatseremoonia
Konkursi „Ida-Viru Parim Uus Seiklus“ võitjate
väljakuulutamine
Konkursi „Põhja-Eesti parimad turismiarendajad
2018“ võitjate auhinnatseremoonia

Selle asemel, et lasta Soome turistidel pisitasa käest libiseda, peaksime uurima, mida nad
tegelikult soovivad kogeda? Kuidas soomlasi rõõmustades oma äri edu suurendada?
Kuidas parandada olukorda? Kas vajame uut mudelit põhjanaabrite Eestisse meelitamiseks?
Vaatamata kõigele on soomlased Eesti jaoks suurim turistide grupp, aga kuidas neid
Põhja-Eestisse meelitada?

12.30 – 13.00

Kuidas leida liitlasi ja oma piirkonda nutikalt turundada?
Raul Rebane, kommunikatsiooniekspert ja strateegiline
nõustaja

Moderaator Jevgeni Timoštšuki kokkuvõtted.
Lahkumiskohv ja suupisted

Narva Linnuse uudised ja turismivaldkonna koostöövõimalused, sh tutvumine uue ekspositsiooniga
Natalja Vovdenko, Narva Muuseumi müügijuht

Kiirusta, sest kohtade arv on piiratud!
Konverentsilt saad kaasa suurepäraseid ideid,
mida oma töös kohe rakendada.

Üle 700 aasta vanune võimas Hermanni linnus on ajaloo jooksul kuulunud taanlastele,
sakslastele, rootslastele, venelastele ja lõpuks ka eestlastele. Tänasel päeval on tegemist
külastatavaima vaatamisväärsusega Narva linnas, kus armastavad aega veeta nii linna külalised
kui ka kohalikud elanikud. 2019. aastal avati linnuses uus püsiekspositsioon, mis on seninähtuga
võrreldes novaatorlik ja räägib linnuse ajaloost mängulises vormis.

Osalustasu 25€, palun registreeri osalemine
www.northestonia.ee/turismikonverents

Soodsad majutuspakkumised konverentsi ajal 6.-8.11.2019:
Meresuu SPA Hotell

Inger Hotel

Toila Spa Hotell

Saka Mõis

www.meresuu.ee

www.inger.ee

www.toilaspa.ee

www.saka.ee

Kaugus Narva muuseumist 16 km
Single 55€/öö
Twin 60€/öö
Hinnas sisaldub rikkalik buffethommikusöök, hommikumantli
kasutamine, saunakeskuse piiramatu külastus kl 08:00 - 22:00,
saunarituaalidel osalemine, jõusaali kasutamine kl 08:00 –
22:00, lastetoa kasutamine kl
09:00 – 22:00, parkimine hotelli
valveta parklas, wifi.
Broneerimise märgusõna
"Turismikonverents"
sales@meresuu.ee

Kaugus Narva muuseumist 0,8 km
Single 30€/öö
Twin 38€/öö
Triple 48€/öö

Kaugus Narva muuseumist 45 km

Kaugus Narva muuseumist 67 km

Single 54€/öö
Twin 72€/öö

Single 55€/öö
Twin 65€/öö

Hinna sees on hommikusöök ja
videovalvega autoparkla.

Hinnas sisaldub hommikusöök,
termide,
ujula
ja
jõusaali
kasutamine.

Hinnas sisaldub vee- ja saunakeskuse külastus ning hommikusöök.

Broneerimise märgusõna
"Turismikonverents"
sales@inger.ee

Broneerimise märgusõna
"Turismikonverents"
admin@toilaspa.ee

Broneerimise märgusõna
"Turismikonverents"
saka@saka.ee

Mäetaguse Mõisa Hotell
& Spa
www.moisahotell.ee
Kaugus Narva muuseumist 68 km
Single 55 €/öö
Twin 65 €/öö
Hinnas
sisaldub
hommikuujumine, hommikusöök, supelmaja piiramatu kasutamine ja
18+ vaikse sauna tagatoa
külastamine.
Broneerimise märgusõna
"Turismikonverents"
terje@moisahotell.ee

Kaurkella Puhkemaja
www.karukella.ee
Kaugus Narva muuseumist 75 km
10-kohaline puhkemaja 350 €
võimalus soovi korral ka 6
lisavoodiks
Puhkemaja avati juulis 2019 ja
asub
Lüganusel
Kiviõli
Seikluskeskusest 8 km kaugusel.
Hinnas sisaldub hommiku- söök,
sauna ja õueterrassil asuva
mullivanni kasutamine.
Broneerimise märgusõna
"Turismikonverents"
puhkemaja@karukella.ee

