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Sotsiaalmeediakanalid 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. Eesmärk on leida juurde uusi jägijaid ja uusi potentsiaalseid 

Pärnumaa külalisi. Samal ajal hoida olemasolevaid fänne atraktiivse ja uue 

sisu läbi. Sotsiaalmeedia kanalite analüüs kord aastas. 

Uudiskirjad lõpptarbijatele - eesti keelne uudsiskiri kord kuus, soome keelne 

kord kvartalis, läti keelne kord kvartalis. Eesmärk on uudiskirjade lugejate 

arvu tõsta ja selleks teha aastas 2 kampaaniat. Üks kampaania kevadel ja 

teine sügisel. Uudiskirjades jagatakse puhakmise võimalusi Pärnumaal ja 

tutvustatakse Pärnumaa teenuseid/tooteid. Uudiskirjade tulemuste analüüs 

kord aastas. Lisaks muuta Visitpärnu kodulehel uudiskirjaga liitumise koht 

paremini nähtavaks. Uudiskirjad turismiprofesionaalile kord kuus.

VisitPärnu kodulehe haldus (Google Analytics, SEO) ja atraktiivsuse ning 

funktsionaalsuse parandamine. Kodulehe liikluse analüüs 2 korda aastas. 

VisitPärnu pildipanga ja videopanga uuendamine. Uute piltide tootmine, et 

värskendada VisitPärnu pildipanka. Lisaks kui turule tuleb uusi teenuse 

pakkujaid ja turismitooteid, siis ka nende tegevuste pildistamine ja pildipanka 

lisamine. Kaks uut videot, mis tutvustavad Pärnumaa atmosfääri, aktiivset 

puhkust, unikaalseid kohti ja tegevusi ning Pärnumaa eripärasid. 

Koostöö suunamudijatega. Kaks korda aastas ja madalhooajal. Eesmärk 

tutvustada puhkamisvõimalusi ing teenuseid/tooteid nii Pärnus kui Pärnumaal. 

Lisaks aitavad suunamudijad toota atraktiivset sisu nii sotsiaalmeedia kanalite 

jaoks, kui ka võimalusel kasutada neid ära VisitPärnu fotopanga täiendamisel. 

Messidel osalemine - MatkaMess. Pänu ja Pärnumaa+ehitus+kujundus kui 

sihtkoha tutvustamine. Ettevõtete kaasamine. Sügisel ettevalmistus 2024 

messiks.

FAM konverents ja pressireisid

Workshopid erinevatel sihtturgudel

VisitPärnu CVI edasiarendus 

1. Külaliste arvu suurendamine ja piirkonna turismi taastumise tagamine 



Visit Pärnu brändiuuringu läbiviimine.

Olemasolev bränd on viis aastat vana ja vajab uuendamist. Läbi brändi 

arendamise tõstame Pärnu tuntust ning väärtust. Brändiuuring aitab mõista, 

kuidas eestlased Pärnut tajuvad. Vastuse saavad küsimused: Visit Pärnu brändi 

tuntus, maine, usaldusväärsus jne. Suur osa tarbitavast infost on visuaalne, 

ühtne nägu on ülioluline.

Kohalike elanike meelsuse ja teadlikkuse uuring eesmärgiga töötada välja 

2024. aastaks tegevused kohalike elanike paremaks kaasamiseks (arvestada 

nende arvamusega sihtkoha arendamisel, kaasata nende kirg sihtkoha 

turundamiseks, kuidas olla kestlik sihtkoht). 

DMO teenuse väljatöötamine.

Diginähtavuse mentorluse teenuse väljatöötamine, testimine ja vajadusel 

edasi disainimine. Programm, mille raames osalejad saavad kasutada 

personaalset nõustajat (Pärnu DMO töötaja) oma ettevõtte diginähtavuse uuele 

tasemele viimiseks. Eduka tulemuse korral muuta püsivaks programmiks, kuhu 

võimalik kandideerida. 

Sisuturundus EST, FIN, LAT 

Tõlketööd (koduleht, artiklid, uudiskirjad)
Infopunkt võrgustikuna Pärnumaa ettevõtetes (koostöös arendusega 2024)

Pärnumaa bränditud tooted. Riietus ja suveniirid. 2024

Trükised

Konverentsiturismi turundustegevused MICE.  Konverentsibüroo 

turundustegevused 2023.  

Pärnu kui atraktiivse konverentsilinna maine tõstmine. Toimiva 

koostöövõrgustiku väljatöötamine, sh toimiva konverentsiturismi ümarlaua 

organiseerimine. 

Lendude kampaania Soome turul 

Sise- ja välisturistide klienditeekonna uuring, mis aitab kaardistada 

piirkonda külastavate inimeste käitumise kogu reisi ulatuses: inspiratsioon ja 

info otsimine, valikute tegemine, broneerimine, teele asumine ja kohale 

jõudmine, kogemus kohapeal ning reisijärgsed tegevused. Uuringu käigus 

pööratakse tähelepanu ka kestlikele teemadele klienditeekonnas (joogipudeli 

täitmine, prügi sorteerimine, ühekordsete nõude kasutamine jne). 2023. aastal 

fookuses Matsalu ja Häädemeeste piirkond.

Uuringu "Kohalike toodete/tooraine kasutamine Pärnumaa 

turismiettevõtetes" läbiviimine. 

2. Sihtkoha atraktiivsuse suurendamine  



Külalislahkuse arenguprogramm. Käivitatakse "Visit Pärnu külalislahkuse 

arenguprogramm 2023-2025". Eesmärgiks on määratleda tegevused, mis 

aitavad Pärnu ja Pärnumaa turismipiirkonda tervikuna areneda 

kliendikesksemaks, toimida külalislahkemalt ning seeläbi tõsta sihtkoha 

atraktiivsust.Programm koosneb erinevatest tegevustest nagu seminarid, 

koostöövõrgustiku kohtumised, kaasavad koolitused, võrgustiku poolt 

defineeritud alamprojektid jne. Programmi tegevuste tulemusena peaks iga 

programmis osalenud ettevõte/organisatsioon saama aru oma ettevõtte 

olukorrast ja arenguvajadustest. Ettevõtetel ja organisatsioonidel on 

programmist väljumisel olemas läbimõeldud tegevusplaan kliendikesksuse ja 

külalislahkuse suurendamiseks.

Jõe ääre elavdamiseks uue festivali algatamine. Olemas on 

korraldusmeeskond. Kokku on lepitud esmane sündmuse formaat ja programm 

ning toimumise aeg. Esimesel aastal toimub festival kesklinna piirkonnas kahe 

silla vahelisel alal. Kui festival on edukas, siis järgmistel kordadel hakkab järk-

järgult maakonda laienema.

Pärnu linna ligipääsetavate  turismiatraktsioonide kaardistus. Koostöös 

Pärnu Puuetega Inimeste Kojaga kaardistatakse erinevatele erivajadustele 

vastavad tooted (nt. füüsiline puue, kuulmispuue, nägemispuue). 

Kaardistustest lähtuvalt koostatakse tegevusplaan, et turismiatraktsioonid 

oleksid erivajadustega inimestele rohkem kätte saadavad.  

Pärnumaa brändi kommunikatsioon Soome turul.  Koostöö agentuuriga 

Soome turul, eesmärgiga Pärnumaa nähtavuse ja brändi tuntuse kasvatamiseks. 

Agentuurile antakse lähteülessandeks tutvustada Pärnumaal puhkamise ja 

ajaveetmise võimalusi erinevatele  sihtrühmadele. 

Pärnumaa brändi kommunikatsioon Läti turul. Koostöö agentuuriga Läti 

turul, eesmärgiga Pärnumaa nähtavuse ja brändi tuntuse kasvatamiseks. 

Agentuurile antakse lähteülesandeks tutvustada Pärnumaal puhkamise ja 

ajaveetmise võimalusi erinevatele  sihtrühmadele. 

Siseturismi kasvatamine hooajaväliselt 

Pärnu Restoranide Nädal. Restoranid kasutavad menüüs rohkem kohalikku 

toitu. Osalemisvõimalust pakume ka maakonna restoranidele. 

Teenuse- ja tootearenduse arenguprogramm väikeettevõtjatele (eelistatud 

valdkonnad: kultuur, toit, loodus ning toote pakkumine välisturgudele). 

Koostöös mentoriga analüüsitakse klientide ootusi ja senist kogemust ning 

kõrvutatakse seda ettevõtja poolt nendele pakutava tegeliku kogemusega. Selle 

tulemusel töötatakse välja lahendused, mis aitavad luua unikaalsed ja 

piirkonnaspetsiifilised tooted/teenused. Lepitakse kokku ajakava, mis hetkeks 

peavad uued tooted/teenused valmis olema (uued tooted/teenused arendatud 

kestliku turismi silmas pidades). Arenguprogramm sisaldab ka inspireerivat 

õppereisi

3. Sesoonsuse vähendamine  



Green Destination teemade kajastamine. 

Green Destination programmi koordineerimine (sisse ostetud 

projektijuhtimine)

Green Key teemade kajastamine. Uute Green Key´ga liitujate tutvustamine 

VisitPärnu kanalites. Juba olemasolevate Green Key ettevõtete meelde 

tuletamine.

Kestlikult tegutsevate turismiettevõtjate võrgustiku loomine. Toimiva 

koostöövõrgustiku väljatöötamine, kestliku äritegevuse teemaliste õppe- või 

tööriistade tutvustamine.

Jätkusuutlikuse teemade kajastamine. Pärnumaa ettevõtete jätkusuutlikuse 

esiletoomine ja külaliste parem informeerimine jätkusuutlikuse teemadel.

DMO sisesed turundustegevused

Pärnu DMO juhtimismudeli käivitamine vastavalt MTÜ Destination Pärnu 

ja LV kokkuleppele uue rollijaotuse osas.

Teemagruppide ja turisminõukoja reaalne käivitamine. Turisminõukoja 

liikmeteks on Pärnu linn, Pärnumaa omavalitsuste, LEADER tegevusgruppide 

ning ettevõtjate esindajad. Moodustatakse 4 teemagruppi: turundus, kestlik 

turism, diginähtavus ja kvaliteet. Teemagruppidesse on kaasatud erinevaid 

huvipooli. 

Sündmuste kalendri arendamine koostöös kultuuri- ja sporditeenistusega (sh 

platvorm kasutamiseks üritusekorraldajate, mis koondaks planeeritavate 

sündmuste aja, osalejate arvu jmt, et vähendada samaaegsust).

Turismiasjaliste ümarlaud 4 korda aasta. Ümarlaudadel antakse ülevaade 

turisminõukoja ja temaatiliste teemagruppide tööst, lisaks arutletakse sel hetkel 

olulistel turismiteemadel. Turismiasjalistele on loodud võimalus omavahel 

võrgustuda ja suhelda.

Valmistume hooajaks koostööseminar, kus osaleb vähemalt 70 

turismiettevõtjat. Tutvustatakse uusi tooteid/teenuseid, vaadatakse tulevikku 

ning toimuvad esitlused sel hetkel olulistel teemadel. Pärnu DMO poolt on 

loodud võimalus turismiasjalistel omavahel võrgustuda ja suhelda.

Olemasoleva kontaktibaasi üle viimine ühisele platvormile ja senitehtud 

arendustegevuste kaardistamine ettevõtete lõikes (st mis koolitustel keegi on 

osalenud). 

Turismiettevõtjatele puhkaeestis.ee võimalustest teavitamine: 

kommunikatsioon ja juhised uuele ettevõtjale diginähtavuse parendamiseks 

visitparnu.com veebilehel, regulaarne kommunikatsioon, puhkaeestis.ee ja 

visitparnu.com koostöövõimalustest teavitamine DMO üritustel

4. Rohepööre – keskkonnateadlikus, säästlikud tooted, teenused  

5. Koostöö (juhtimine)  



Turundusteemalised koolitused ettevõtjatele. Kaardistame vajadused aastal 

2023. Püüame omavahel siduda rohkem arendusosakonna plaane ja ka 

Sihtasutus Pärnumaa koolitusplaane. 


