Kohtumine PLPK piirkonna
turismiettevõtjatega

2021. aasta turundustegevused
•

Kampaaniad
Visit Pärnu Experience
Imagokampaania Eestis
Imagokampaania Soomes
Imagokampaania Lätis
Minikampaaniad lõpptarbijale: Sõbrapäev
(Eestis), Suveterrassid (Eestis, Lätis, Soomes),
Koolivaheaeg (Eestis, Lätis), Talvepuhkus
Eestis (Lätis ja Soomes?)

•

Sotsiaalmeedia
Visit Pärnu FB 29 824 jälgijat
Atklāj Pērnavu FB 10 558
Löydä Pärnu FB 8 668 jälgijat
Visit Pärnu Instagram 14 021 jälgijat
Visit Pärnu TikTok kanal 85 jälgijat

•

Facebookis turismiasjaliste grupp

2021. aastaturundustegevused
•

Uudiskirjad
1 x kuus turismiprofessionaalide uudiskiri
(257 lugejat)
1 x kvartalis lõpptarbija uudiskiri (2 500 lugejat)

•

Kommunikatsioon
Artiklid ajalehtedes ja ajakirjades:
Delfi portaal Eestis ja Lätis
Baltic Guide portaal + leht Soomes
Õhtuleht
Buduaar
Postimees

2021. aastaturundustegevused
• FAM/pressreisid
• Workshopid
• Messid
• Fotod/videod
• Trükised
• Like a local linnatuurid
• Konverentsiturism
• Sporditemaatika
• Teemanädal - Pärnu Restoranide Nädal
• Lennujaama turundus ja lennuliini avamine 2022.
aasta suvel

2021. aasta arendustegevused
•

Visitparnu.com kodulehe arendus
Visitparnu.com kodulehte külastas 2020. aastal
323 034 külastajat vs 2019. aastal 244 841
külastajat. Tõus 31,94%.
2021 on kasvanud madalhooaja, kuid langenud
suvine kodulehe külastajate arv. Planeeritud on
uuendada tänaseks vananenud menüüsüsteemi.

•

Mobiilirakenduse arendus

•

Green Key
Hetkel 7 ettevõttel. Eesmärk on, et 2022. aasta
lõpuks vähemalt 10 ettevõttel Green Key märgis.

•

Green Destinations – pronksi tase

•

Koostööprojektid (Nature Access to All, Visit
Pärnu kui jätkusuutlik, turvaline ja külalislahke
sihtkoht, ühisprojekt “Koostöö arendamine ja ühtse
külastustaristu rajamine Soomaa piirkonnas”).

2021. aastaarendustegevused
•

Turismiasjaliste ümarlauad - iga kuu viimasel nädalal

•
•

Seminar "Valmistume hooajaks" - kevadel
Koolitused ettevõtjatele - 2021 põhiline fookus
digiturundusel ja sotsiaalmeedia turundusel
(Facebook kampaaniate korraldamine, toote- ja
teenusedisaini koolitus, meiliturunduse koolitus,
Instagrami koolitus)

•

Turismiinfo jagamine läbi koostööpartnerluse

•

Puhkaeestis.ee andmehaldus ja koolitus
1035 objekti (kolmas maakond objektide arvu
poolest), 505 registreeritud kasutajaga
ettevõtet. Koolitus ettevõtjatele objektide
haldamiseks puhkaeestis.ee keskkonnas.

•

Infopäevad administraatoritele.
Tutvustame Pärnumaa turismipakkumisi, et
administraatorid oskaksid erinevaid
puhkusevõimalusi külalistele pakkuda.

Projekt “Visit Pärnu kui jätkusuutlik,
turvaline ja külalislahke
sihtkoht”
•

Koostööprojekti rahastatakse EAS
Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

•

Projekti kogumaksumus: 50 000 eurot, toetuse
määr 100%

•

Projekti elluviimise aeg: 01.06.2021-31.08.2023

•

Projekti eesmärgiks on:
• suurendada Pärnu sihtkoha atraktiivsust
arendades Pärnut kui jätkusuutlikku,
turvalist ja külalislahket sihtkohta.
• töötada välja võimalikest variantidest parim
piirkonna arendus- ja juhtimise
kontseptsioon (DMO destination
management organisation).

•

Projekti eesmärk ühtib Pärnu Turismistrateegia
2025 põhimõtete ja eesmärkidega:

"Pärnu linn ja maakond on ühtne tervik, mille
fookuses on koostöö ja kogu maakonna ühine
atraktiivsuse tõstmine."

Projekti tegevused
•

Säästev turism - Suurendada keskkonnasõbralike
ja jätkusuutlike meetodite kasutamist ning tõsta
säästva turismi teadlikkust turismiettevõtjate ja
külaliste hulgas.

•

Turvalisus ja kriisijuhtimine - Ettevõtjate
teadlikkuse tõstmine turvalisuse teemadel.

•

Külalislahkuse arendustegevused - kaardistada
külalislahkuse hetkeseis (mis
on sihtkoha/ettevõtjate kitsaskohad ja
puudujäägid, milline on hetkel seis
sihtkohas/ettevõtetes kliendikesksuse ja
positiivse kasutajakogemuse pakkumisega jne).

•

Koostöökontseptsiooni loomine - projekti
käigus analüüsitakse senist Pärnu
turismiarendamise juhtimismudelit ja töötatakse
välja piirkonna arendus- ja juhtimise
kontseptsioon.

Tarbijamärgis “Siin on turvaline”
EESMÄRK – külastajas usalduse suurendamine
KELLELE?
•
reisihuvilisele eestimaalasele
•
väliskülastajale
Tarbijamärgisega „Siin on turvaline“ teenusepakkujad on eelistatud:
 edastades regulaarselt infot rahvusvaheliselt reisikorraldajatele ja välismeediale
 turundades Eestit kui turvalist sihtkohta kolme Soome suunal sõitva laevafirma
kanalites
 valides ettevõtteid pressi- ja tootetutvustusreiside programmi
 esitledes Eesti tootepakkumist Visit Estonia kontaktüritustel eri riikides, samuti
Visit Estonia enda korraldatud üritustel
 korraldades kampaaniaid nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt
 turundades regulaarselt Visit Estonia sotsiaalmeediakanalites (Facebook,
Instagram jt), mille jälgijaskond ulatub poole miljonini: perioodilised „Getting
ready for you“ postitused koostöös sihtkohtadega, kus teemadeks on nii
piirkonna võlud kui ka tegevused Covid-19 viiruse leviku tõkestamiseks
 kuvades pakkumisi puhkaeestis.ee ja visitestonia.com veebilehel, paigutatakse
märgisega ettevõtted otsingus ettepoole
 saates eri keeltes (eesti, inglise, soome, vene) uudiskirju lõpptarbijatele.

Samadel põhimõtetel eelistab oma tegevustesse kaasamisel tarbijamärgise „Siin on
turvaline“ omanikke ka Visit Pärnu

