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Pärnu turismistrateegia aastani 2025
Suvepealinn Pärnu ja kaunis Pärnumaa on läbi aegade
olnud üks armastatuim turismisihtkoht Eestis. Soojem vesi,
pikk rannajoon, rikkalik loodus, hinnatud puhkeasutused,
armastatud kultuurisündmused ning logistiline lähedus
kolme riigi pealinnadele on toonud siia iga aastaga järjest
rohkem külalisi nii kodu- kui välismaalt.
Paraku on 2020. aasta koroonapandeemia tagasilöögid
seadnud kogu maailma, aga ennekõike just turismisektori
uude olukorda. Eesti Panga andmetel külastas 2020. aasta
jooksul Eestit 1,7 miljonit turisti ehk kõigest kolmandik
kogu 2019. aasta turistide arvust. Aasta jooksul kulutasid
turistid siin vaid 410 miljonit eurot, mis on miljardi euro
võrra vähem kui aasta varem*.
Uutest väljakutsetest lähtuvalt on üle maailma vähemalt
mõneks ajaks tühistatud kriisieelsed kasvule suunatud
prognoosid ja optimistlikud tulevikuvisioonid. Kõikjal
otsitakse lahendusi, kuidas püsida atraktiivse sihtkohana,
kui suletud maailmast võibki saada normaalsus ja kuidas
meelitada enda juurde turiste, kellest enamuse
käitumisharjumused on vähemalt mõneks ajaks muutunud
nõudlikumaks ning kalkuleerivamaks.
Pärnu turismistrateegia koostamisel lähtusid tegijad uuest
olukorrast ning uutest väljakutsetest, mistõttu uued
eesmärgid on sõnastatud tavapärasest realistlikumad.

Uue strateegia edu tagavateks
põhimõteteks on
•

•
•
•
•
•
•
•

Pärnu linn ja Pärnumaa on ühtne tervik strateegias kasutame terminit „Pärnu“ linna ja
maakonna ühise nimetajana, kui tõstame esile
linna, siis kasutame eraldi nimetust „Pärnu linn“
Fookuses on koostöö ja kogu maakonna ühine
atraktiivsuse tõstmine
Me ei dubleeri erinevate piirkondade
tegevussuundi ja strateegiaid
Esile tuleb tuua kogu maakonna ühisosa – üldine
kasu ja võrdsed tingimused
Lähtume sihtgruppide ja tegevussuundade
valikul tegelikust võimekusest
Valitud eesmärgid suudame maakonna tasandil
ka ellu viia
Edukate otsuste aluseks on andmete ja statistika
analüüs
Arvestame olemasolevaid ressursse ja võimekusi

*Allikas: https://www.eestipank.ee/press/eestil-jai-2020-aastalkoroonakriisi-tottu-valisturistidelt-saamata-miljard-eurot-09022021

Trendid

2025. aastaks eesmärke seades
tuleb arvestada, et ülemaailmne
koroonapandeemia ei ole veel
2021. aasta kevadeks läbi ning
rahvusvahelist turismiäri räsivad
endiselt liikumispiirangud ja
isolatsiooninõuded.
Seetõttu peame varem
püstitatud ootuste asemel
tegelema lähiaastatel uute
väljakutsetega ning kujundama
tulevikuvisioonid vastavalt
trendidele. Tuginedes 2020.
ehk kriisiaasta uuringutele,
analüüsidele ja prognoosidele,
on olulisemad trendid.

Lähipiirkonnad
muutuvad oluliseks
Turismi taastumine algab
lähinaabritest, kes eelistavad
külastada tuttavaid „atraktiivseid
lemmiksihtkohti“.

Reisi planeerimise ja ette
ostmise aeg lüheneb
Reisiotsuste tegemisel lähtutakse
järjest enam viimase hetke infost ja
olukorrast.

Turvalisus on esmane alus
reisiotsuse tegemisel
Reisimise turvalisusega seotud
info (pandeemiaga seotud
piirangud jne.) esitlemine on
muutunud tavapraktikaks.

Siseturismil on oluline roll
vähenenud välisturismi
kompenseerimisel
Seetõttu on turismiga seotud
infoväli võrdselt oluline nii kohalike
elanike kui turistide jaoks.

Vastutustundlik turism
Piirkonna atraktiivsuse kasv sõltub pikas
perspektiivis järjest rohkem sellest, kuidas
hoolitakse reisisihtkohas looduskeskkonnast ning mil moel on loodud
side kohalike elanike ja kultuuriga.

Digikanalitest saadud info on
reisiotsuse tegemisel järjest
suurem
Eelnevatel perioodidel domineerinud
inimeselt inimesele soovituste olulisus on
vähenemas.

Arenguvajadused
Mida peab Pärnu koostöös oma partneritega esmajärjekorras arendama, et uues olukorras edu
saavutada? Strateegia jaoks läbi viidud uuringud ja töögrupid tõid välja need olulised suunad:

Parem turismiinfo ja aktiivsem ristturundus

• Info Pärnu puhkuse-, toitlustus- ja meelelahutusvõimaluste,
kultuurisündmuste ja muude turismimagnetite kohta on puudulik ja
raskesti leitav
• Teave on kildudena lahustunud erinevatesse kanalitesse ja kodulehtedele
• Isegi kohalikel elanikel ja turismiettevõtjatel puudub hea ülevaade, mida
Pärnu tegelikult pakub, et motiveerida turiste siin kauem ja kvaliteetsemalt
aega veetma
• Eriline väljakutse nii kohalike kui turistide jaoks on Pärnu ligipääsu ja
transpordi info, mille edastus peab olema täpsem ja loogilisem

Parem teeninduse tase ja täpsemad
klienditeekonnad
•
•

Sesoonsus:
•

Mõjusam digiturundus

• Pärnu turismisektori digitaalse turunduse kompetentsi tase on ebaühtlane
• Esmased sammud on tehtud, kuid digikanalite olulisus pidevalt kasvab
• Paljud väikeettevõtjaid vajavad tuge, kuidas sotsiaalmeediat paremini ära
kasutada
• Pärnu on teinud digiinfo edastamisel edusamme, kuid olukorda on
võimalik oluliselt parandada nii turisti kui kohaliku inimese vaates

Puudub ülevaade, kus turistid piirkonnas
liiguvad ja positiivseid kogemusi saavad
Oluliseks probleemiks on ooteajad ja
teeninduskvaliteet
Jätkuvaks väljakutseks on piirkonna atraktiivsuse
tõstmine ja külaliste arvu kasvatamine
madalhooajal

Maakondliku turismitegevuse juhtimine
•
•
•

Keskne juhtimine on seni olnud hajutatud
Olulistel tegevussuundadel (klienditeekondade
arendus) puudub tegelik vastutaja
Uus organiseerumine peab tagama selge
vastutuse jaotuse ning läbipaistva, erapooletu ja
kaasava otsustamise

Väärtused

Kui soovime, et püstitatud
eesmärgid järgnevate
aastate jooksul täituksid,
Pärnu populaarsus turismi
sihtkohana kasvaks ning
meie koostöö uute ja
huvitavate atraktsioonide
loomisel toimiks, siis me
peame tegutsemisel
lähtuma ühtsetest
väärtustest.

Väärtustame loodus- ja elukeskkonda

• Hoiame ja arendame Pärnu loodus- ja elukeskkonda
• Kutsume ka meie külalisi hindama ja väärtustama meie kvaliteetset
looduskeskkonda
• Toetume piirkonna üldistele 2035. aasta arengusuundadele, milles on
kesksel kohal loodussõbraliku, jätkusuutliku ja kvaliteetse
elukeskkonna areng

Oleme külalislahked

• Külalised on alati oodatud
• Kohalikud elanikud suhtuvad turismi positiivselt
• Turistidele ruumi jagub. Isegi 2019. aastal, kui turistide hulk Pärnus
saavutas oma kõigi aegade rekordi, ei ületanud nende hulk siinsete
elanike hinnangul veel kriitilist piiri. Madalhooajal ja maakonnas
tervikuna hinnatakse külaliste arvu täna liiga väikseks ja tehakse
pingutusi külalistele positiivse kogemuse tagamiseks

Toimime vastutustundlikult ja kogukonda arvestavalt
• Hoiame tasakaalu elanike ja turistide ootuste vahel
• Peame esmatähtsaks turvalisust

Eesmärgid ja tegevussuunad
Lähtuvalt eelpool nimetatud uuest olukorrast maailma turismimajanduses ning lähiaastatel sektorit mõjutavatest trendidest, oleme Pärnu turismi elavdamiseks
sõnastanud realistlikud eesmärgid ja tegevussuunad aastateks 2021-2025. Kõikide eesmärkide puhul sõnastatakse igal aastal uued tegevusplaanid ning nende
korrigeerimine lähtub eelneva aasta eesmärkide täitmise edukusest ja mõjust.

Turismi taastamine
ja külaliste arvu
suurendamine

Sihtkoha
atraktiivsuse
suurendamine

Pärnu kui Eesti üks
turismi-magnet saab
eeskujuks kõigile, kuidas
kriisijärgsest olukorrast
kiiresti taastuda ja hea
koostöö abil tuua turistid
piirkonda tagasi oodatust
varem. Edukuse eelduseks
on järjest mõjusamate
digiturunduslahenduste
täpsem ja laialdasem
kasutamine, tihedam
koostöö kohalike elanike ja
kogukondadega ning
rahastuse leidmine
piirkonnas uute
turismimagnetite
arendamiseks.

Pärnu atraktiivsuse
tõstmise üks võti on
turistidele senisest veel
mugavama, lihtsama ja
turvalisema külastuskogemuse kindlustamine.
Selleks peame arendama
ja tutvustama kogu
piirkonna võimalusi, et
külalistel oleks huvi veeta
kogu piirkonnas rohkem
aega ja jätta siia rohkem
raha. Eluliselt oluline on, et
info turismiteekondade,
piirkonna maamärkide ja
logistiliste teekondade
kohta oleks lihtsamini
leitav.

Sesoonsuse
vähendamine
Pärnu ajalooline
probleem, mille
murdmine tuleb võtta
koostöös kohalike
inimeste ja
ettevõtjatega
lähiaastate üheks
eesmärgiks. Ainult siis,
kui me suudame tõsta
väliskülaliste arvu
turismi madalhooajal,
on võimalik muuta
Pärnu suuremaks.
Ainult siis tulevad uued
investeeringud, õitseb
Pärnu majandus ning
kasvab kohalike elanike
heaolu. Selleks on vaja
uusi ja põnevaid ideid,
lahendusi ja tegijaid.

Rohepööre
Keskkonnateadlikkus,
säästlikud tooted ja
teenused on turistide
jaoks järjest rohkem
need väärtused, millest
lähtuvalt otsustakse,
kuhu minna reisile.
Pärnu oma mere,
randade, jõgede,
metsade, rabade ja
järvedega, soovib olla
esimeste seas, kes
arendab säästvat
turismi ja jätkusuutlikku
majandamist ning
soovib olla eeskujuks ka
teistele rohepöörde
reaalsel rakendamisel.
Rohelise mõtteviisi
juurutamise aluseks on
reaalsed ja siirad
tegevused.

Koostöö ja
juhtimine
Pärnu turismi edukuse
võti on koostöö kõigi
vahel, kes kuidagigi on
turismiga seotud.
Alustades tavalistest
inimestest, kes on infot
levitades meie
turismisaadikud ja
lõpetades
omavalitsusjuhtidega,
kes peavad võimekate
juhtidena siduma Pärnu
linna ja Pärnumaa
ühtseks tervikuks.
Koostöö fookus peab
olema kogu maakonna
ühine atraktiivsuse
tõstmine. Tuues esile
kogu maakonna
ühisosa ja üldise kasu,
saavutame me edu.

Turismi taastamine ja külaliste arvu suurendamine
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
(EAS) spetsialistide hinnangul kuluvad
järgmised aastad turismi taastamisele.
Tänaste prognooside alusel taastub alles
2023. aastaks Eesti 2019. aasta
rekordtase, kui meid külastas Eesti
Panga andmetel üle 6,1 miljoni turisti,
kes kulutasid aastaga siin 1,4 miljardit
eurot.
Pärnul on võimalus olla ambitsioonikam,
sest välisturistide nappust aitab
kompenseerida Eesti oma siseturistide
toetus. Pärnu eesmärk on juba 2022.
aastaks jõuda 2019. aasta tasemele, kui
maakonda külastas 450 000 turisti, kes
veetsid siin 925 000 ööd*. Millised
eesmärgid seatakse 2025. aastaks,
otsustatakse 2022. aastal saavutatud
tulemustest lähtuvalt.

Turunduskampaaniatega Pärnu nähtavuse tagamine
• Pärnu turismisektori ja selle kõneisikute koostöö ja ühised turundussõnumid
• Turunduses unikaalsete atraktsioonide/teenuste/toodete esile toomine
• Messid, kampaaniad, tutvustusreisid ja muud ühistegevused koostöös
ettevõtjatega
Pärnu nähtavuse tõstmine kohalike elanike abiga
• Hoiame kohalikku kogukonda turundustegevuste infoväljas
• Kaasame kohalikud elanikud partneritena turundustegevustesse
• Motiveerime kohalike elanike kirge vahendada infot kogu regiooni võimaluste
kohta
• Arvestame kohalike eelistusi turismiotsuste langetamisel
Aktiivsem ja efektsem digiturunduse toetus kogu sektorile

• Muudame digikanalid kogu sektori turunduse igapäevasteks töövahenditeks
• Kaasame digikanalite valikuks ja kodulehtede arendamiseks oma ala spetsialistid
• Leiame parimad kogu piirkonda võimalusi tutvustavad lood, mis arvestavad nii
külaliste, kohalike elanike kui ettevõtjate huvidega

Uued rahastusvõimalused turundusaktsioonide toetamiseks

• Koostöö rahastamisvõimaluste leidmiseks
• Kogu piirkonna turismi toetava ühisturunduse ja kommunikatsiooni rahastuse
koordineerimine

•

*Allikas: Eesti Statistikaameti andmed https://www.stat.ee/et

Sihtkoha atraktiivsuse suurendamine
Pärnu eesmärk on järjepidevalt suurendada
oma atraktiivsust, et olla väliskülalistele
hinnatud sihtkoht. Peamine sihturg on
endiselt Eesti lähinaabrus – Soome ja Läti.
Järjest rohkem tuleb turunduse fookusesse
võtta Leedu, kus huvi Eesti ja Pärnu vastu
kasvab. Näiteks 2020 juulis peatus Eesti
majutusettevõtetes 136 000 turisti, neist
enim ehk 81 000 saabus Soomest, 19 000
Lätist ja 10 000 Leedust. Kui Soome turiste
oli majutusettevõtetes 41% vähem ja Läti
turiste 5% vähem, kui 2019. aastal, siis
Leedust saabujaid oli vastupidi – 7%
rohkem*.
Uute atraktiivsete turismivõimaluste
otsimisel tuleb silmas pidada, et külalised
muutuvad üha nooremaks, väheneb grupija suureneb individuaalturism. Teenuste
loomine ja arendus jääb peamiselt
ettevõtjate ja kohalike
omavalitsuste/piirkondade vastutusalasse.
Oluline on hoida fookust ühisaktsioonide
koordineerimisel.

Klienditeekondade arendamine
•
•
•
•
•

Kaardistame tähtsaimad klienditeekonnad ja prioritiseerime arenguvajadused
Esmatähtsad on piirkonna ligipääsuga seotud klienditeekonnad. Näiteks: bussiinfo,
piletimüük, pagas, WC lahendused
Turistide soovituslike teekondade arendus ja efektiivne esitlus (muuseumide/kultuuri ring,
jalutuskäik linnas, looduse, pere jms. võimaluste esitlus)
Ristsoovituste süsteem, et juhtida külalised uute atraktsioonideni piirkonnas laiemalt
Kultuurisündmuste infosüsteemi arendamine ja parem esitlus

Teeninduskvaliteedi ja külalislahkuse arendamine
•
•
•

Ettevõtjate koolitamine ja koostöös võimaluste leidmine turismitöötajate paremaks
kaasamiseks piirkonna tutvustajatena
Koostöös Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga klienditeekondade kaardistamine ja arendus, et
tagada külalistele positiivne tervikkogemus
Kohaliku toidu teema (Pärnumaa maitsed) edasiarendus koostöös Leader piirkondade, SA
Pärnumaa Arenduskeskuse ja Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga

Ligipääsetavuse arendamine
•
•
•

Transpordiühenduste info ja ostumugavuse parandamine
Lennu-, rongi- ja mereühenduse arendamine ja klienditeekondade ettevalmistused
Pärnu jõe potentsiaali parem ära kasutamine uute teenuste arendamisel (Näiteks: jõe
kallastele kohvikute, mänguväljakute loomine jne.)

Turvalisuse arendamine
•

Turvalisuse märgise järjepidev arendamine ja kasutuse laiendamine

*Allikas: https://www.stat.ee/et/uudised/juulis-oli-populaarne-tegeleda-siseturismiga

Sesoonsuse vähendamine

Pärnu turismi suurimaks
probleemiks on hooajalisus. Kuigi
viimaste aastate trend näitab ka
turismi elavnemist hooaja väliselt,
on oluline saavutada sihtkohana
aastaringne atraktiivsus, mis
motiveeriks positiivselt ka
investeerimisotsuseid.
Pärnut külastab hooajaliselt ligi
700 000 sise- ja väliskülalist.
Suveperioodil on hotellitubade
täituvus olnud 64% (2017),
aastaringselt on see olnud 54%,
mis on viimastel aastatel hakanud
vaikselt tõusma. Viimastel aastatel
on perioodil mai-august
külastanud Pärnut 50% kogu aasta
külastajatest. Eesmärk on tõsta
madalhooaja külastuste taset 50%
55%-le.

Uute madalhooaja atraktsioonide arendus
•
•

Koostöös omavalitsuste ja ettevõtjatega madalhooaja atraktiivsust
suurendavate atraktsioonide arendamine
Madalhooaja toodete/teenuste disaini ja arendamisega seotud
koolituste korraldamine kohalikele turismiettevõtjatele

Tegevused MICE segmendi suunal
•
•

Madalhooaja atraktiivsuse ja külaliste arvu suurendamiseks
keskendume ka väiksemate ürituste ja konverentside korraldamisele
Koostöös ettevõtjate ja MTÜ-ga Eesti Konverentsibüroo arendame
Pärnu atraktiivsust konverentsisihtkohana

Madalhooaja võimaluste kommunikatsioon
•

Ettevõtjate madalhooaja teenuste/toodete/sündmuste reklaamimine
Visit Pärnu lehel ja valitud digikanalites

Rohepööre – keskkonnateadlikkus ja -säästlike teenuste arendamine
Pärnu piirkonna suurimaks väärtuseks on ajalooliselt
kujunenud rikkalik ja mitmekesine looduskeskkond. Pärnu
linn eristub teistest linnadest mere ja jõgede, randade,
promenaadide, rohkete parkide, alleede ja metsatukkade
poolest. Looduslike eeliste säilitamine ja väärtustamine on
kogu piirkonna arengustrateegia oluliseks aluseks.
Jätkusuutlik looduskeskkond on nii turismi kui elukeskkonna
arengu alus.

Turismiettevõtjate keskkonnateadlikkuse suurendamine

• Teemakohase infovahetuse ja kogemuste jagamise korraldamine
• Green Key liitumiste kasu propageerimine ja liitumiste toetamine

Rohelise säästva turismi arendamine

Turismivaldkonna oluliseks eesmärgiks on suurendada
keskkonnateadlikust ning saavutada 15 ettevõtja liitumine
Green Keyga. Roheline Võti on rahvusvaheline
ökotunnusmärk, mis antakse ettevõtetele, kes järgivad oma
tegevuses jätkusuutliku arengu põhimõtteid. See on
turismiettevõttele hea võimalus jätkusuutlikumalt majandada
ning näidata ka väljapoole, kuidas saavutada kooskõla
kvaliteedi, mugavuse ja keskkonnasõbraliku tegutsemise
vahel.

• Kaitsealade säästva majandamise tagamine ja kvaliteetsete
turismitoodete ning -teenuste arendamine, koostöös
looduskaitsealade valitseja, turismiettevõtjate ja kohalike
elanikega
• Maailmas levivate uute keskkonnateadlike lahenduste kasutusele
võtmise eelistamine
• Uute arenduste ja sündmuste muutmine keskkonnasõbralikumaks
• Häkätonide ehk fokuseeritud rühmatööde läbiviimine, et leida
lahendus mõnele kestlikkuse teemalisele probleemile
• Asjaajamises digilahenduste propageerimine

Soomaa ja Matsalu rahvusparkide turismipiirkondades on
eesmärgiks loodushoidliku turismi arendamine vastavalt
Euroopa kaitsealade liidu (EUROPARC) väljastatud
rahvusvahelise kvaliteedimärgise nõuetele.

• Roheinfo korrapärane levitamine suhtluses ettevõtjatega
• Kestlikkuse teemaliste artiklite, blogide jms. jagamine uudiskirjas

Samuti on eesmärk jõuda 2025. aastaks säästvat turismi
arendava Roheliste Sihtkohtade (Green Destinations)
programmis pronksi tasemele. Uue taseme saavutamine on
hinnang kogu piirkonna vastutustundliku ja jätkusuutliku
toimimise pingutustele.

Rohelise kuvandi esiletoomine

Koostöö ja juhtimine
Laiapõhjalise juhtimismudelini jõudmine
Eesti turismi väärtusahela peamine
eeldus on tugevad ja strateegiliselt
juhitud sihtkohad. Tegevuste
koondamine ühte organisatsiooni aitab
täpsustada vastutust ja vältida
dubleerimist.
Eesmärk, mida uus
juhtimismudel peab saavutama:
• Üks sihtkoht Pärnumaa, üks vastutaja
ja dubleerimise vältimine
• Selge arusaam tegevustest,
panustamisest ning ootustest
• Selge ja kiire infovahetus
• Ühine CVI piirkonnas:
https://visitparnu.com/visitparnu-cvi
• Selge kompetentsi kujunemine
(turundus, strateegiline partnerlus,
analüütika, andmehaldus)

• Strateegia elluviimiseks peame suutma kaasata piirkonna esindajaid ja
ettevõtjaid ning täpsustama igaühe vastutuse kokkulepitud tegevuste
elluviimisel
• Esmaseks etapiks organisatsiooni arengus on piirkondliku tegevuse
koondamine ühte organisatsiooni: DMO-sse (Destination Marketing

Organisation).

Läbipaistev ja loogiline otsustusprotsess

• Kaasame otsuste tegemisel turismivaldkonna osapooli ja eksperte
eelistades laiapõhjalises koostöös sündinud otsuseid
• Valikute tegemisel eeldame põhjalikku andmete analüüsi ja mõju
hinnanguid
• Eelistame suurema/laiema mõjuga efektiivsemaid tegevusi
Erapooletus ja piirkonna tasakaal
• DMO usaldusväärse toimimise aluseks on arvestamine kogu piirkonna
kui tervikuga
• Toimimine on erapooletu ja arvestab kõikide osapooltega ilma
eelarvamuste ja välja kujunenud eelhoiakuteta
Koostöö, infovälja ja kompetentsi arendamine
• Turismiasjaliste kompetentsi suurendamine (digi)turunduse valdkonnas
• Turismiettevõtjate ja piirkondade esindajate infovälja parendamine
• Ülikooli rolli suurendamine ja praktiline ühendamine turismi arendusse

Lisa 1. Piirkonna segmendid ja fookused*
Segmendid kellele keskendume
Ennekõike näeme Pärnut puhkuse-, tervise ja heaolusihtkohana kuid arvestades külastajate
huve ja piirkonna võimalusi, peame perspektiivikaks loodus- ja kultuuriturismi arendamist.
Madalhooajal keskendume põhisegmendile lisaks ka MICE segmendile*. Siseturism on Pärnu
piirkonnale oluline, kuid eriti tähtsaks peame siseturiste madalhooajal ja välisturistide
asendamisel kriisi ajal.
Segmendid fookuses

Tegevusfookused

Märksõnad

Aastaringne
pidev fookus

1. Puhkuse-, tervise- ja
heaoluturist
2. Loodus- ja kultuuriturist.

Lähiriikide ja siseturisti
digitaalse fookusega
üldkommunikatsioon.
Kriitiliste
klienditeekondade disain.

Koordineeritud digiturundus.
Turvalisus. Kultuuri võimaluste
tutvustus ja arendus.
Ühistranspordiga seotud
klienditeekonnad ja info
kättesaadavus/täpsus.

Madalhooaja
lisafookused

MICE segment (meetings,
incentives, conferences, events) ja
ühekordsed sihtgrupivalikud
vastavalt ettevõtjate /
turismiarendajate initsiatiivile

Perioodi võimaluste
kommunikatsioon ja
ühistegevuste toetus
(vastavalt võimalustele)

Konverentsid, äri-, toidu- ja
hobiturismi initsiatiivid, mis
toetavad madalhoojal turistide
piirkonda toomist. Kultuuri, hobi,
spordi jms võimaluste
väljatoomine.

Elanik: Maakonna elanikud

Kaasatus piirkonna
"müüjateks"

Arusaam info asukohast
visitparnu.com

Ühine infoväli. Turistidega
seotud töötajate kaasatus
piirkonna "müüjateks"

Ühine arusaam piirkonna
võimalustest. Turismiettevõtjate
toetus üldvaldkondades:
digiturundus, klienditeekonnad,
finantseermislahendused,
hooajatööliste kvaliteet,
teeninduskvaliteet ja ooteajad

Sisemised
fookused
Ettevõtjad / piirkondade
esindajad: Maakonna ettevõtjad,
turismiarendajad,
organisatsioonid.

* Väljatoodud segmendid on maakondliku tasandi tegevuste esmafookus. Kirjeldatud lähenemine ei sea piiranguid ettevõtetele ja piirkondade
esindajatele spetsiifiliste sihtgruppidega seotud aktsioonide läbiviimisel.

Lisa 2. Piirkondade tegevussuunad
Lühikokkuvõte piirkondade poolt esitatud sisendist peamiste väljakutsete ja arenguplaanide
osas.
Häädemeeste vald
Tänane tuntus: Maalilised rannad, loodus- ja sündmusturism; Baltimaade suurim kogupere
teemapark Lottemaa; Sportimis- ja vabaaja veetmise võimalused Jõulumäe Tervisespordikeskuses ja kõrgelt tunnustatud Pärnu Bay Golf Links; Vahepeatus teel Riiga ja Romantilise
Rannatee sihtkoht.
Olulisemad väljakutsed: Külastajatele piirkonna turismivõimaluste esitlemine;
Toidukohtade puudus; Süsteemne turismi arendus vallas.
Prioriteedid lähiaastatel:
 Valla ja ettevõtjate vahel konkreetsete prioriteetide täpsustamine turismivaldkonna
arendamiseks;
 Koostöö arendamine teenuse pakkujate vahel, et tutvustada turistidele piirkonna
rikkalikke turismivõimalusi.

Kihnu vald
Tänane tuntus: Pärimuskultuur; Kuulumine UNESCO suulise ja vaimse pärandi
maailmanimekirja; Sündmusturism.
Olulisemad väljakutsed: Külastajate teekondade arendamine – kuidas jõuda saarele;
laevaliiklus; madalhooaja pakkumised külastajatele sh toitlustus; teeninduse kvaliteet ja
keeleoskus.
Prioriteedid lähiaastatel:
 Loodusturismi arendamine – eesmärk on välja arendada Tuletorni külastuskeskus,
aastaringselt kasutatava loodushariduskeskuse, linnuvaatlustorni, matkaradade,
vabaõhumuuseumi, väliürituste ala ja rannaalal tegevuste võimalustega (surf, kajakid);
 Klienditeekondade arendamine saarele jõudmiseks – laeva ja bussiühenduse
sünkroniseerimine; laevaühenduste lisamine; klienditeekonna probleemide kaardistus ja
arendused.

Lääneranna vald ja Matsalu
Tänane tuntus: Loodusturism; Matsalu rahvuspark; Kaunid sood ja rabad; Turistide
armastatud sihtkohad – Lihula, Virtsu, Soontagana, Varbla sadam, Matsi ranna/puhkeala.
Olulisemad väljakutsed: Loodusgiidide teenus turistile (giidide vähesus); Toitlustuse
kvaliteet; Turismi toetav infrastruktuur (tualetid, viidandus); Koostöö teiste piirkondadega;
Turundustegevus ning atraktiivuse suurendamine siseturistile; Juurdepääs merele.

Prioriteedid (lähiaastatel):
 Ligipääsu laiendamine merele, valla omanduses olevate sadamate ja sadamakohtade
(Virtsu ja Matsi) korrastamine ja arendamine;
 Lihula linnusemäe ja vanalinna avaliku ruumi korrastamine, Lihula mõisa arendamine
baltisaksa ajaloo- ja kultuuri eksponeerimise keskuseks.

Põhja-Pärnumaa vald
Tänane tuntus: Üldise piirkonna tuntuse asemel pigem üksikud oma klientuuriga ettevõtjad.
Olulisemad väljakutsed: Turismiobjektid on enamasti esitlemata ja tundmatud; Majutus ja
toitlustuskohtade puudus; Piirkonna info leidmise keerukus.
Prioriteedid lähiaastatel:
 Piirkonna erinevatest võimalustusest ülevaate loomine ja esitlemise lahendus;
 Osalemine Pärnu jõe teemaplaneeringus;
 Tihedam koostöö naabervaldade ja turismiarenduse struktuuridega.

Saarde vald
Tänane tuntus: Loodusturism
Olulisemad väljakutsed: Loodusobjektid on enamasti esitlemata ja raskesti leitavad;
Majutus ja toitlustuskohtade puudus; Ettevõtjate vähesus; Info leidmine piirkonna osas
keeruline; Sündmuste vähesus.
Prioriteedid lähiaastatel:
 Piirkonna ettevõtete koostöövõrgustik ja arenduse toetamine;
 Piirkonna võimalustest ülevaate loomine ja esitlemise lahendus.

Tori vald ja Soomaa (Rohelise Jõemaa Koostöökogu)
Tänane tuntus: Soomaa, Tori keskus, loodus- ja kultuuriturism.
Olulisemad väljakutsed: Toitlustuse korraldus; Infotaristu väljaarendamine; Soomaa
külastuskeskuse kaasajastamine vajadus. Tori Hobusekasvanduse külastajatele suunatud
teenuste integreerimine piirkonna pakkumisse/külastusteekonnale. Sindis külastaja teekonna
loomine, Sindi kärestikukeskuse väljaarendamine.
Prioriteedid lähiaastatel:
 Koostöö Keskkonnaameti ja RMK-ga loodushoidliku turismi ja külastustaristu
arendamiseks Soomaal;
 Rahvusvahelistele standarditele vastav aastaringne veespordi ja veeturismi keskuse
rajamine Sinti (Sindi kärestikukeskus);
 Tori Hobusekasvanduse teenuste ja sündmuste arendamine koostöös teiste piirkonna
ettevõtjatega;

 Sihtkoha tuntuse suurendamine (osalemine messidel ja toetava turundusmaterjali ja
piirkonna visuaalse identiteedi loomine);
 Koostööprojektide ellukutsumine ja -viimine piirkonna tuntuse suurendamiseks,
ettevõtjate võrgustumiseks ja uute sündmuste käivitamiseks.

Pärnu linn
Tänane tuntus: Pärnu – puhkuse, heaolu ja tervise sihtkoht.
Olulisemad väljakutsed: Teeninduskvaliteedi arendamine; Info ajakohasus ja esitlus
külastajatele ja elanikele; Madalhooaja atraktiivsus; Turismi kriisist väljumine; Linna
külastajatele kogu piirkonna võimaluste tutvustus.
Prioriteedid lähiaastatel:
 Kõrghooaja atraktiivuse suurendamine külastusaja pikendamiseks:
o Ettevõtjate kaasamine teenuste kvaliteedi parandamiseks kõrghooajal;
o Lennuliini(de) käivitamine. Muude ühenduste sidustamine (klienditeekondade
planeerimine);
o Klienditeekondade arendamise prioriteedid ja tegevused – koostöö Tartu Ülikooli
Pärnu Kolledžiga.
 Madalhooaja atraktiivsuse suurendamise initsiatiivid:
o Kvaliteetsete sündmuste toomine või tekitamine;
o Koostööpartneri leidmine katusealuse atraktsiooni loomiseks Pärnu linna.
 Külalistele ja elanikele sihtkoha teenuste ja sündmuste informatsiooni paremini
kättesaadavaks tegemine;
 Sihtkoha eriliste teenuste ja külastusvõimaluste tutvustamine kriisist väljumiseks (sh.
kampaaniad, digimeedia kvaliteedi tõstmine). Sihtturg siseturist ja lähiturud.

Ühistegevuste prioriteedid:
MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu - Romantiline Rannatee lähiaastate prioriteedid
 Piirkonna turundus
o RR turunduskontseptsiooni selgem väljatöötamine;
o Messidel ja üritustel osalemine (eeldatavasti 2022);
o Digiturunduse arendamine;
o RR geopeituse aardeseeria loomine ning avamine kevadel 2021;
o Virtuaaltuuri loomine (suvi 2021);
o „Rannatee romantikaöö“ festivali ellukutsumine 20.-22.august 2021 (august
2022).
 Koostöö arendamine Rannatee piirkonnas (piirkonna ettevõtjad);
 Liikmete koolitus ja arendus: Õppereisid; Digiturundusalase teadlikkuse tõstmine.

Liivi Lahe Kalanduskogu MTÜ prioriteedid
 Messidel ja üritustel osalemine;
 MTÜ liikmete koolitamine, sh õppereisid;

 Uute teenuste väljatöötamine ja kompleksteenuste arendamine kalandusega seotud
turismi valdkonnas sh osalusturism ja kaluriga merele teenus;
 Kohalik toit - Eesti toiduteel aktiivne osalemine sh Pärnumaa Maitsete turundamise nii
Eestis kui väljaspool.

Lisa 3. Pärnu turismistrateegia aastani 2025 koostamisel osalejad
Täname panuse eest turismistrateegia koostamisel:
Eveli Loorents ja Mercedes Merimaa (MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu), Andrus Aljas ja Kairi
Jõekäär (Estonia Spa Hotels AS), Kaire Lerg (Lottemaa Teemapark OÜ), Esta Tamm (Liivi Lahe
Kalanduskogu MTÜ), Kadri Karu (MTÜ Eesti Konverentsibüroo), Mehis Helme (MTÜ Eesti
Muuseumraudtee), Veronika Roosimaa ja Jana Jaaksalu (Jaanihanso OÜ), Heli Tooman, Marit
Piirman, Anne Roosipõld, Gea Kammer, Margrit Kärp, Gerda Mihhailova, Tatjana Koor ja Ain
Hinsberg (TÜ Pärnu Kolledž), Tom Aloha (Aloha), Raili Hein (Allikukivi Veinimõis), Pille Perli
(Villa Meri OÜ), Ragne Värk (toidublogija), Kairi Lusik (AS TRK Viiking), Karmen
Eisenschmidt (Tervis Spaa Grupp), Aivar Ruukel (Soomaa Turism MTÜ), Mikko Virta
(vabakutseline ajakirjanik), Veronika Meibaum (Pärnu Private Tours/Vene talu), Kaire Ilus ja
Lauri Luur (Tori Vallavalitsus), Piret Koodi, Kristiina Jors, Kristiina Kästik, Esta Rahno, Bert
Reila, Anneli Haabu ja Imbi Lepik-Martinson (EAS Turismiarenduskeskus/Visit Estonia), Karel
Tölp ja Tiiu Sommer (Häädemeeste Vallavalitsus), Nele Sõber (MTÜ Terra Maritima), Taivi
Vesik (Kihnu Vallavalitsus), Külli Karu (Saarde Vallavalitsus), Reet Olev (Põhja-Pärnumaa
Vallavalitsus), Margus Källe (Lääneranna Vallavalitsus), Tair Anton (Pärnu Rannastaadion),
Hando Murumägi ja Heiki Mägi (SA Pärnumaa Arenduskeskus), Gerli Hall ja Andres Hall (Rada
OÜ), Jakob Kose (Fishing Village), Marko Põldsam (Pootsi Mõis), Sven-Erik Volberg ja Kersti
Ilves-Kuningas (Ammende Hotell OÜ), Rita Tammela (Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium),
Karin Puu ja Kaire Mertsin (Pernova Loodusmaja), Eveli Ilvest ja Moonika Adler (SA Tõstamaa
Mõis), Aino Viinapuu (Rohelise Jõemaa Koostöökogu), Kristi Tallermo (Supeluse Hotell OÜ),
Andrus Haugas, Mart Tõnismäe, Merilin Mäe, Kristel Rääk, Silver Smeljanski, Anu Peterson,
Taavi Tammpere ja Tõiv Jõul (Pärnu Linnavalitsus), Külli Eller (Piesta Kuusikaru talu), Stella
Laur (MTÜ Maarja-Magdaleena Gild), Tiina Viikmaa (Aspo Sport OÜ), Oliver Paasik
(Rannahotell), Triin Kallas (Vango OÜ), Epp Hunt (Surfhunt OÜ), Evelin Anja (SA Eesti
Maaelumuuseumid), Riina Rand (Maria Talu), Kerli Õismets (Raiesmaa OÜ), Margot Peterson
(PJV Halduskoda OÜ), Liis Vanatoa (Kolm Kolmnurka OÜ), Ande Baikov (Ranna Rantso),
Mare Mätas (Kihnumare OÜ), Vallo Visnapuu (Hea Maa OÜ), Siret Talve (Matsiranna
Puhkemaja), Ly Oja (Ojako Puhke- ja Koolituskeskus) Katrin Ruumet (Klaara-Manni Puhke- ja
Seminarikeskus), Raivo Tamm (Perona Bowling), Elly Karjam (Urga OÜ), Maret Pais ja Väino
Hallikmägi (Pärnu Jahtklubi), Katriin Krimm (Kanuumatkad OÜ), Sven Feofanov (Hommiku
Külalistemaja), Kristi Pulst (Metsaääre majutus), Margit Juhansoo (PK Arendus OÜ), Kati Mikk
(Kurgo Villa Hotell), Valeria Mjassojedova (Pärnu Hotell OÜ), Heiki Orav (Pernau Homes OÜ),
Katrin Virkus Sule (Nurka talu), Kaire Kongas (Golfer OÜ), Erkki Soosaar (Surf Center), Viivika
Orula (Reiser OÜ), Kati Vaas (OÜ Vaas&Vaas), Aime Vilgas (Strand AS), Ülle Parind (Lõuna
Hostel), Kristi Raidla (Pärnu Muusikafestival), Tiina Laugus (Linnamehe Puhkekeskus), Karin
Neemsalu (Ilusäde OÜ), Triin Ollino (Trahter Postipoiss), Marika Sabiin (AS Varbla Puhkeküla),
Eero Pärgmäe (Tallinna Lennujaam), Andrus Kärpuk (MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus),
Rauno Lee ja Kaur Laansalu (Rail Baltic Estonia OÜ), Sander Kilk ja Kaspar Kokk (Pärnu
Sadam).

Turismistrateegia kokkupanekut koordineerisid: Ave Lääne, Orvika Reilend, Anneli Lepp (Pärnu
Linnavalitsus) Margus Zuravljov (Target One).

Lisa 4. Allikad ja Infolingid, mida oleme Pärnu turismistrateegia 2021-2025 kokkupanekul
kasutanud:
Kehtivad arengukavad ja visioonidokumendid:
EASi turismi programm 2021-2024, Eesti turismi visioon 2035,
https://www.puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile/turismi-suur-plaan-kuni-2024/hea-eesti-turismi-edendaja
EAS eesmärgid ja tegevused sihtturgudel, 2020 uuendus
https://www.puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile/sihtturgude-strateegiad/eesmargid-ja-tegevusedsihtturgudel
Pärnu arengukava aastani 2035, https://parnu.ee/failid/arengukavad/P2rnu_arengukava_2035_lisadega.pdf
Arengustrateegia Pärnumaa 2035+,
https://pol.parnumaa.ee/content/editor/files/Pärnumaa%20arengustrateegia%2001.01.2019.pdf

Alusdokumendid eelmistest perioodidest:
Eesti riiklik turismiarengukava 2014-2020, https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/3191/1201/3015/lisa.pdf
Pärnumaa turismi ja puhkemajanduse arengukava 2014-2020, Detsember 2013

Analüüsis kasutatud alusuuringud:
Eesti Panga statistika, https://www.eestipank.ee/teemad/reisistatistika
Pärnu turismiga seotud uuringud:
https://parnu.ee/index.php/linnakodanikule/areng-ettevotlus/kusitlused-uuringud
Visit Estonia turgude ja segmendi kaupa persoonade kokkuvõtte
https://static.visitestonia.com/docs/3582123_vku-2016-17segmendid.pdf
Eesti turismisektori ärivõimaluste 2021-2024 uuringu tulemused
https://static.visitestonia.com/docs/3560300_tak-uuring.%20Suvi%202020-compressed
Turgude põhiselt tegevuste one-pagereid
https://www.puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile/sihtturgude-strateegiad/eesmargid-ja-tegevusedsihtturgudel
World Economic foorum, These 6 strategies can help tourism recover in Latin America, 2020
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/these-6-strategies-can-help-tourism-recover-in-latin-americadf689974cd/
Kopenhaageni näide: https://10xcopenhagen.com/
South Africa, TOURISM SECTOR RECOVERY PLAN, 2020
https://www.tralac.org/documents/resources/covid-19/countries/3992-south-africa-tourism-sector-recoveryplan-covid-19-response-august-2020-request-for-comments/file.html
McKinsey, Reimagining the $9 trillion tourism economy—what will it take? 2020,
https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-transport-infrastructure/our-insights/reimagining-the9-trillion-tourism-economy-what-will-it-take
European Commission, Behavioural changes in tourism in times of COVID-19, 2020
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/392265/Behavioural+changes+in+tourism+in+times+of+C
OVID-19/059ea958-6696-467a-8507-2e8617a4b86a
Pacific Tourism Organisation, Covid 19 recovery strategy, 2020
https://www.pacifictradeinvest.com/media/1522/spto-covid-19-recovery-strategy.pdf
OECD Tourism Trends and Policies, 2020 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/ee702954en/index.html?itemId=/content/component/ee702954-en
Destination Canada | Phased approach to recovery, 2020
https://www.destinationcanada.com/sites/default/files/archive/1008Destination%20Canada%20Phased%20Approach%20to%20Recovery%20Infographic/ENG%20New%20Norm
al%20Info%20Graphic%2004-10-2020.pdf
The Case for Responsible Travel: Trends & Statistics 2020 CaseforResponsibleTravel_2020_Web.pdf

1. Külaliste arvu suurendamine ja piirkonna turismi taastumise tagamine
Turunduskampaaniad - Pärnu kui sihtkoha nähtavuse tagamine
Turunduskampaania siseturul, Soome ja Läti turul – kõigil
kolmel turul korraldame 2021. aasta kevadel (maikuus, olenevalt
pandeemia olukorrast Eestis ja lähiriikides) sihtkoha
nähtavuskampaania. Kampaania keskendub puhkuse- ja heaolu ja
terviseturismile (kõrval sõnumitena kultuur ja loodus). Tegemist on
digi-ja sotsiaalmeedia kampaaniatega.
Kampaania suunamudijatega – korraldame 2021. aasta kevadel
(olenevalt pandeemia olukorrast) suunamudijate/influencerite
kampaania. Kutsume suunamudijad Eestist, Soomest ja Lätist 5
päevaks Pärnumaale ja tutvustame erinevaid puhkusvõimalusi
Pärnu sihtkohas.
Tourest mess Tallinnas ja Matka mess Helsingis - koos
sihtkohaga on messidel ettevõtjad ja Leader piirkonnad.
Workshopid erinevatel sihtturgudel – osaleme 2021. aastal EAS
Turismiarenduskeskuse poolt korraldatavatel kontaktüritustel ning
tutvustame erinevate riikide reisikorraldajatele puhkamisvõimalusi
Pärnu sihtkohas.
FAM ja pressireisid - tutvustusreisid ajakirjanikele,
reisikorraldajatele jne (olenevalt pandeemia olukorrast).
Sotsiaalmeedia postitused – Visit Pärnul on 3 erinevat Facebook
lehte (EST: Visit Pärnu, FIN: Löydä Pärnu ja LAT: Atklāj
Pērnavu) ning Instagram. Sotsiaalmeedia kanalites kajastatakse läbi
postituste, videote, storyde jne Pärnu sihtkoha puhkamisvõimalusi.

detsember

november

oktoober

september

august

juuli

juuni

mai

aprill

märts

veebruar

TEGEVUSKAVA 2021

jaanuar

Lisa 5

Artiklid ajalehtedes, portaalides, blogipostitused – tellime
erinevatesse ajalehtedesse (ka online väljaannetesse) sihtkoha
reklaamimiseks sisuartikleid, peame Visit Pärnu blogi, kus
postitused ilmuvad vähemalt kord kuus. Kaasame sellesse ka
kohalikke ettevõtjaid ning turismiasjalisi.
Pildi- ja videopanga uuendamine - uuendame Flickr ja Youtube
kanaleid piltide ja videotega, mida saab tasuta kasutada sihtkoha
turundamisel.
Trükised - uuendame linna ja maakonna kaarte/trükiseid Visit
Pärnu ühtse visuaalse identiteediga, arvestades paberikasutuse
vähendamise printsiipi.
Uudiskiri lõpptarbijatele – anname kord kvartalis välja
lõpptarbija uudiskirja, kus kajastame olulisi sündmusi, uuendusi,
puhkamisvõimalusi Pärn sihtkohas. Uudiskirjades jagame ka
Pärnumaa ettevõtete uudiseid/uuendusi/erilisi pakkumisi.

Elanike kaasatus
Like a local linnatuurid - jätkame Like a Local tuuride
korraldamist linnasündmuste ajal, rakendades selleks aktiivseid
kohalikke
Visitparnu.com kuvamine linnaruumis (märgistel, linna
sissesõidul) – paigaldame 2021. aasta kevadel (suve alguses)
linnaruumi käitumisreeglitega märgised, kuhu on lisatud ka
www.visitparnu.com leht. Lisaks saavad linna sissesõidu märgis
uue kujunduse (lähtuvalt Visit Pärnu CVI-st), kus on samuti välja
kuvatud Visit Pärnu kodulehekülg.
Mobiilirakenduse ja visitparnu.com veebi reklaampostitused
(suunatud kohalikele elanikele) – reklaamime Pärnumaal
puhkamise võimalusi, Visit Pärnu kodulehte ning mobiilirakendust
läbi sotsiaalmeedia kanalite ka kohalikele inimestele, et kohalikud
teaksid, kust otsida puhkamisvõimalusi Pärnus ning oskaksid ka
oma tuttavatele/sõpradele soovitada.
Uuring kohalike elanike seas - rahuloluuuring Pärnu kui
turismisihtkohaga

Digiturunduse toetus kogu sektorile

Digiteemalised koolitused turismiettevõtjatele – korraldame
2021. aastal erinevaid digiteemalisi koolitusi turismiettevõtjatele
(Google my Business, reklaamivõimalused sotsiaalmeedias,
internetis jne).
Äppi arendamine ja turundamine – reklaamime Pärnu
mobiilirakendust läbi Visit Pärnu kanali nii külalistele, kui
kohalikele inimestele. Täendame mobiilirakendust tuuride, vajaliku
informatsiooniga.
Sotsiaalmeedia postitused ja uudiskiri professionaalidele –
reklaamime läbi Visit Pärnu sotsiaalmeedia kanalite (Facebook,
Instagram, Youtube, blogi, uudiskirjad, listid) Pärnu sihtkoha
puhkamisvõimalusi. Kord kuus anname välja
turismiprofessionaalidele mõeldud uudiskirja, kus kajastame
päevakohaseid turismialaseid
uudiseid/uuendusi/projekte/koolitusi/uuringuid.
Fotopanga arendamine ja täiendamine koostöös ettevõtjatega Visit Pärnu ja kohalike ettevõtjate koostöös uuendame jooksvalt
Flickr ja Youtube kanalites olevaid pilte ja videosid.

2. Sihtkoha atraktiivsuse suurendamine
Klienditeekondade arendamine
Koostöös TÜ Pärnu Kolledžiga klienditeekondade
kaardistamine ja arendus - sel aastal alustame teekondade
kaardistusega.
Soovituslike marsruutide arendus kodulehele (muuseumite
ring, jalutuskäik linnas jne) - Sisulehtede loomine, mis tõstavad
esile külastusvõimalusi linna ja maakonna erinevatesse paikadesse
ning hõlbustavad turisti jaoks külastuse planeerimist. Maakonna
marsruutide osas kaasame valdade ja turismiorganisatsioonide
inimesi sisendi saamiseks.
Ristturundus visitparnu.com ja turismiettevõtjate kodulehtede
vahel – parendame koostööd turismiettevõtjatega ning jagame
kodulehtede ristturunduse kohta vajalikku infot.
Sündmuste parem kuvamine visitparnu.com kodulehel –
kultuur.parnu.ee API uuendamine visitparnu.com lehel.

Unikaalsete atraktsioonide kuvamine/välja toomine
visitparnu.com kodulehel – kodulehe kasutajamugavuse disain ja
sisulehtede loomine, mis toob esile unikaalseid tõmbetegureid ning
erilisi atraktsioone.

Teeninduskvaliteedi ja külalislahkuse arendamine
Teeninduskvaliteeti parandavad koolitused - koolitused
toitlustusettevõtete klienditeenindajatele
Kohaliku toiduteema (Pärnumaa maitsed) edasiarenduses
osalemine.
Ligipääsetavuse arendamine
Olemasolevate transpordivõimalustega seotud info ja
ostumugavuse parandamine – parendame visitparnu.com lehel
olemasolevate transpordivõimalustega seotud info alamlehtede
kasutajamugavust.

Turvalisuse arendamine
Turvalisuse märgise järjepidev arendamine ja kasutuse
laiendamine - kodulehel märgist omavate ettevõtete parem
kuvamine, turvalisuse märgist omavate ettevõtete arvu
suurendamine, Pärnu kui turvalise sihtkoha turundamine

3. Sesoonsuse vähendamine
Konverentsiturismi arendamine - kodulehele rohkem infot,
fotod, EKB/EAS tutvumisreis
Ettevõtjate madalhooaja teenuste/toodete/sündmuste
reklaamimine Visit Pärnu lehel ja valitud digikanalites –
reklaamime madalhooajal sihtkoha sotisaalmeediakanalites
(Facebook, Instagram, Youtube, uudiskirjad, blogi) ja kodulehel
Pärnumaa ettevõtjate teenuseid/tooteid/sündmusi. Loome
minikampaaniaid, et suurendada madalahoojal digikanalites
nähtavust.
Toote- ja teenusedisaini koolitused ettevõtjatele - koolituste
tulemusel tekivad eristuvad tooted/teenused.
Sotsiaalmeedia postitused - Visit Pärnul on 3 erinevat Facebook
lehte (EST: Visit Pärnu, FIN: Löydä Pärnu ja LAT: Atklāj
Pērnavu) ning Instagram. Sotsiaalmeedia kanalites kajastatakse läbi
postituste, videote, storyde jne Pärnu sihtkoha puhkamisvõimalusi
madalhooajal.

Restoranide Nädal - kevadel leida projektijuht. Novembris
Restoranide Nädal, mille raames toimuvad inspiratsioonipäev ja
koolitused.

4. Rohepööre – keskkonnateadlikus, säästlikud tooted, teenused
Programm „Green Destination“ - Pärnu arendamine kui
jätkusuutlik ja vastutustundlik sihtkoht
Projekt „Nature Access“ ligipääs loodusesse – Pärnu linn osaleb
rahvusvahelises projektis, mille eesmärk on loodusturismi objektide
ligipääsu hõlbustamine Lätis, Eestis ja Soomes. Projekti raames
korrastatakse looduspärandi objekte ja vaatamisväärsusi, et muuta
need erivajadustega inimestele kättesaadavamaks. Projektiga
muudetakse Pärnu linna rannaala ligipääsetavamaks – rajatakse
invatualett ning soetatakse ratastoolid randa.
Green Key koolitused - ettevõtjatele koolitused, mille tulemusena
on Green Key märgisega rohkem ettevõtteid liitunud.
Artiklid ja blogipostitused keskkonnateadlikkuse teemal blogis, mis on suunatud nii lõpptarbijale kui kohalikule ettevõtjale,
võtame eraldi teemadena kestlike toodete ja teenuste esiletõstmise.
Turismiettevõtjate uudiskirjas jagame uuringuid ja inspiratsiooni
kestliku turismi teemal.
Rohelise sihtkoha info visitparnu.com kodulehel – algne
alamleht on visitparnu.com lehel loodud ning täiendamine infot
jooksvalt.

5. Koostöö (juhtimine)
Tihe suhtlus valdade ja Leader piirkondadega
Turismiasjaliste ümarlaud
Valmistume hooajaks seminar
Infopäevad majutusettevõtete administraatoritele –
administraatorite kui turisti jaoks olulise infoallika nõustamine
turismiinfo leidmisel 2 x aastas infopäeval.

