SA Põhja-Eesti Turism koondtegevuskava 2019
Sihtasutus Põhja-Eesti Turism on Harjumaa, Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa ja
Raplamaa omavalitsuste liitude ning mittetulundusühing Eesti Maaturism poolt asutatud
turismiorganisatsioon.
Regionaalse turismiorganisatsiooni tegevuste kaasfinantseerija on Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus. Regionaalse koostöö edendamisel keskendub EAS Turismiarenduskeskus
piirkondlikke
turismiorganisatsioone
koondavate
ühenduste
tugevdamisele
ja
koostöövõimekuse tõstmisele. Eesmärgiks on kohalikule initsiatiivile tuginev ning piirkonna
ressursse koondav koordineeritud turundus- ja tootearendustegevus ning turismiinfosüsteem
regioonides.

Tegevuste kirjeldus
Turundustegevused koostöös EAS
turismiarenduskeskusega

Seminar-koolitused turismisektorile

Osalemine Eesti pressiesitlusel
Helsingis Matka 2019 messil PõhjaEesti regiooni esindajana

Osalemine Vene sihtturu seminaril ja
workshopil Peterburis
Osalemine Eesti Turismifirmade Liidu
seminaridel

Tulemuste kirjeldus
1) Põhja-Eesti maakondade turismipakkumised
on lähteülesande põhiselt esindatud EASi
poolt koordineeritud turundustegevustes
(kampaaniad, kontaktüritused, seminarid).
2) Koostöös Põhja-Eesti turismiettevõtetega on
panustatud EASi pressi ja fam reisidesse
läbi programmi ja programmi kulude
katmise organiseerimise kohtadelt.
3) Põhja-Eesti kui reisisihi esindamine on
tagatud EASi organiseeritud sündmustel.
4) EASi ja sihtkohtade vaheline
infokommunikatsioon on korraldatud.
5) EASi online kampaaniatesse puhkaeestis.ee
andmehalduri teenus on osutatud.
Toimuvad seminarid-koolitused, mille tulemusena
saavutavad Põhja-Eesti regiooni turismiettevõtjad
oskuse tugevdada oma ettevõtte konkurentsieeliseid
ja positsiooni turismiturul.
Põhja-Eesti sihtkohtade uudised (uued kohad, uued
sündmused, tipphetked) on süstematiseeritud ja
koondatud Eestit tutvustavasse esitlusse. Loodud
otsekontaktid Soome võtmemeedia ja turismisektori
võtmetegijate vahel.
Põhja-Eesti maakondade turismipakkumisi
tutvustav ettekanne, otsekontaktid.
Põhja-Eesti maakondade turismitooteid, -teenuseid
ja turismiuudiseid tutvustavad ettekanded incoming
turismi sektorile.

Põhja-Eesti e-uudiskirja väljaandmine

Põhja-Eesti regiooni kodulehe
edasiarendamine, FB konto ja
Instagrami haldamine
Turismiprojektid

Põhja-Eesti turismikonverentsi
korraldamine
Põhja-Eesti piirkonnas maakondade
vahelise koostöö edendamine
Osalemine „Ava lava, Tallinn 2019!“
suurüritusel Tallinna Raekoja platsil
Osalemine Helsingi Mardilaadal
Riikliku turismiinfosüsteemi
andmehaldurteenuse pakkumine
puhkaeestis.ee toimetamisel
SA Põhja-Eesti Turism nõukogu
koosolekute ettevalmistamine

On tagatud Põhja-Eesti turismiuudiste -ja
sündmuste kajastamine. Täiendavalt on antud
ülevaade regikatuse tegevustest. Sihtrühm:
turismiala professionaalid, ajakirjanikud,
reisikorraldajad, EAS. Eraldi rubriik pealkirjaga
maakondade turismiuudised.
Sihtasutuse Põhja-Eesti Turism koduleht
www.northestonia.ee, annab ülevaate nii
organisatsiooni tegevustest kui ka Põhja-Eesti
maakondade, turismiinfosüsteemist tervikuna.
1) Põhja-Harju Koostöökogu on kaasanud SA
Põhja-Eesti Turismi panustamaks LEADER
projekti „Pealinnast-Piirilinna“
2) Jätkuv koostöö Lääne-Eesti Turism MTÜga
Eesti-Läti programmi projekti „Rannikuala
matkarada raames“
3) Koostöö Eesti Maaturismiga Interreg
Central Baltic programmi projekti "The
Forest Trail" raames
4) Koostöö Via Hanseatica plus(VH+) EestiVene programmi projekti raames.
Hooaega kokkuvõttev aastakonverents Järvamaal,
parimate tunnustamine. Järvamaa kogu Põhja-Eesti
regiooni fookuses.
Toimub infovahetus eesmärgiga planeerida
paremini koostööd ja leida efektiivseimad
ühishuvidel põhinevad väljundid ühistegevusteks.
Põhja-Eesti sihtkohtade turismiteenuste ja -toodete
tutvustamine, külastajate suunamine pealinnast
välja. Sihtkohtade esindajad kaasatud.
Põhja-Eesti sihtkohtade puhkusevõimaluste
esitlemine Mardilaadal.
Põhja-Eesti turismiobjektid, ettevõtete pakkumised
ja sündmused on riiklikus turismiveebis kajastatud.
SA Põhja-Eesti Turism juhtorgan on 11-liikmeline
nõukogu, koosolekud toimuvad mitte harvem, kui
neli korda aastas.

