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ühendab endas Pärnumaa 10 valla
teenindusasutusi, kultuuri-, ajaloo- ning 

loodusväärtusi ja 
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ROMANTILINE RANNATEE

loodusväärtusi ja 
sündmusi ning 

selle eesmärgiks on RR piirkonna 
külastatavuse suurendamine



Kihnu
Koonga
Varbla
Tõstamaa

Kohalik tegevusgrupp Pärnu Lahe Partnerluskogu 

Tõstamaa
Audru
Lavassaare
Sauga
Tahkuranna
Häädemeeste
Saarde
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ÜHINE TUNNUS
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ROMANTILINE RANNATEE SÜNDIS 
OJAKO KOOLITUS- JA PUHKEKESKUSES



- Luua piirkonnale ühtne identiteet
- Luua koostöövõrgustik, mis toimib läbi 

ühistegevuse

MILLEKS ühine kaubamärk 
Romantiline Rannatee?

ühistegevuse
- Läbi ühistegevuse ja ühtse identiteedi 

tutvustada piirkonda 
- Suurendada piirkonna külastatavust
- Kohaliku ajaloo, kultuuri ja looduse 

väärtustamine, säilitamine, taaselustamine 
ja eksponeerimine



- Turismiteenuste pakkujad 
(turismiettevõtjad, SA, MTÜ jm)

- Käsitöölised

Kasusaajad ja osalejad – KÕIK, kellel 
on midagi pakkuda RR külastajale

- Käsitöölised
- Kauplused jm teenused, mida tarbivad ka 

piirkonna külastajad (ilusalongid, 
transporditeenused, tanklad ...)

- Kohaliku toidu pakkujad
- Külaseltsid
- KOV
- .....



- Ühistegevus – pääseb paremini mõjule; aitab 
turundustegevusi väiksemate kuludega ellu 
viia;  kogemuste jagamine jpm

MILLINE on KASU RR osalejale?

viia;  kogemuste jagamine jpm
- Piirkonna ühine tutvustamine ja maine 

loomine, eesmärgiga siia rohkem külastajaid 
meelitada 

- Info kanal teenuste, pakkumiste, sündmuste 
levitamiseks (messid, trükised, koduleht...)



- Info, pakettide levitamine www.rannatee.ee
(tasuta)

- Eripakkumiste levitamine www.rannatee.ee

Otsesed võimalused

- Eripakkumiste levitamine www.rannatee.ee
(tasuta)

- E-pood (suveniirid, käsitöö, kohalik toit...) 
(tasuta)

- Kohalike sündmuste kajastamine (tasuta)
- RR fotode kasutamine (tasuta!) 



- Bänner www.rannatee.ee
1 kuu – 6 €
kuni 3 kuud – 5 € /kuu

Otsesed 
võimalused 

kuni 3 kuud – 5 € /kuu
kuni 6 kuud – 4 € /kuu

- RR logoga ettevõtete, toodete, teenuste või 
vaatamisväärsuste tähistamine

- PLPK RR projekti raames soetatud inventar 
kasutamine 



- Logo ja identiteet
- www.rannatee.ee (eesti ja inglise k)
- Objektide tähistamine logodega

RR projekti senised 
turundustegevused 

- Objektide tähistamine logodega
- Trükised (RR trükis, sündmuste trükis)
- Messid: Tourest 2011, Maamess 2011
- RR infokiosk Kaubamajakas 

(www.rannatee.ee)
- RR kohvik erinevatel üritustel ja sündmustel



- RR kohvik (RR tutvustamine, kohaliku toidu 
propageerimine ja tutvustamine)

- RR tutvustav trükis valla lehtede vahel 

RR lähiaja plaanid 
ja tegevused

- RR tutvustav trükis valla lehtede vahel 
eesmärgiga teadvustada ja tutvustada RR 
projekti kohalikele elanikele

- www.rannatee.ee arendus eesmärgiga 
muutuda elavaks ja Pärnumaa 
külastatavaimaks infoportaaliks

- Õppe- ja tutvumisreisid RR-l



- koolituste korraldamine (lugude loomine, 
piirkonna tutvustamine giidi rollis, rollide 
jaotumine ühistootes, klienditeekond, 
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TULEVIKUMÕTTED

jaotumine ühistootes, klienditeekond, 
tootearendus, toote disain, KVALITEET, 
turundus jpm)

- marsruutide koostamine, tähistamine 
(N: jalgratta)



- rahvusliku ja piirkonnale omase toidu 
propageerimine PLPK territooriumil olevate 
koolide, lasteasutuste, toitlustus- ja 
majutusettevõtete menüüdes
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TULEVIKUMÕTTED

majutusettevõtete menüüdes
- RR piirkonna retseptide kogumine
- Retseptide tutvustamine ja taaselustamine 

läbi praktilise tegevuse 
- piirkonna retseptiraamatu trükkimine



- Infokioskid igasse valda
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TULEVIKUMÕTTED

Läbi klaasi



- Igasse valda oma suursündmus 
- Romantilise Rannatee meenekonkurss / 
reklaamtooted
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reklaamtooted
- Romantilise Rannatee ausamba/monumendi 
konkurss 
- www.rannatee.ee tõlked (DEU, RUS, FIN, 
SWE, LV, LT – tulevikus araabia, hiina ja 
prantsuse keelne tõlge)
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TULEVIKUMÕTTED –
Romantilise Rannatee PEATUSPAIGAD

- Grillmajad

- Katusealused

- Müügikioskid

- Terrassid

- Küla laululavad

- Külakiigud

- Välikäimlad

- Ranna-atraktsioonid

- Bussioote paviljonid



- eripärased ja kvaliteetsed teenused, mis 
suudavad konkureerida teiste Eesti 
turismipiirkondadega (Sibulatee, Võrtsjärve 

RR osalejate panus 
Romantilise Rannatee edusse

turismipiirkondadega (Sibulatee, Võrtsjärve 
koostöövõrgustik, Postitee...) 

- RR idee levitamine – külastajatele, 
sõpradele, tuttavatele...

- RR idee kandmine oma toodetes ja 
teenustes (suveniirid, paketid, menüü, 
teenused...)



- RR logo ja identiteedi levitamine (RR logo 
kodulehele, trükistele, ettevõtte siseselt, RR 
logoga ettevõtete, toodete, teenuste ja 

RR osalejate panus 
Romantilise Rannatee edusse

logoga ettevõtete, toodete, teenuste ja 
vaatamisväärsuste tähistamine ...)

- www.rannatee.ee – pidev infosaatmine 
(paketid, eripakkumised, e-pood, 
sündmused...)

- www.rannatee.ee levitamine
- Ideed, kuidas ja mida edasi!! 



MILLISED ON TEIE OOTUSED? MILLISED ON TEIE OOTUSED? 



Tõhusat koostööd
- Romantilisel Rannateel –

Eveli Loorents
www.rannatee.ee


