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Konverentsikorralduse hetkeseis
• Lubatud: siseruumides statsionaarsetel istekohtadel kuni 400 inimest, maski 

kandmise nõue, hajutatus fuajeedes- ja toitlustusaladel

• KKK info EKB kodulehel 

• Artiklid ja webinaride salvestused EKB veebis:
• Kuidas korraldada konverentsi turvaliselt?

• Kuidas konverentside ja seminaride 
toitlustust turvaliselt korraldada?

• Virtuaal- ja hübriidürituste praktikaid

• Virtuaalürituste vahepalade ideid

• Case study: Latitude59 ja Õigusteadlaste Päevad 

• EHRL juhendmaterjal hotellide konverentsiteenusele



Praktikad, millest lähtuda
• Näost näkku ja virtuaalse formaadi kombineerimine, online osaluse 

võimalus

• Suurte ruumide kasutamine osalejate hajutamiseks. Max 50% ruumi 
täituvus isegi kui see ei ole nõutud

• Hajutatud istumine saalis ja 
isikustatud istekohad

• Osalejate teavitamine sündmuse 
eel ja ajal 



Praktikad, millest lähtuda
• Kehatemperatuuri kontroll saabumisel

• Distantsi hoidmine fuajeedes, järjekordade ja grupis kogunemise vältimine

• Covid tõkestamise praktikate järgmine toitlustusel; kontaktivaba toitlustus

• Kõik osalejad ja teenindajad kannavad maski

• Desovahendite kasutamine, need on konverentsipaikades kõikjal 
kättesaadavad

• Kõrgema riskitasemega tegevuste, nagu vastuvõtt peale konverentsi, ära 
jätmine



EKB Pärnu turundus 2020

• Eesti sh. Pärnu pildil hoidmine, positiivse kuvandi kommunikatsioon

• Kodulehel www.ecb.ee:
Pärnu kui konverentsilinna tutvustus 

inglise ja eesti keeles
gala õhtusöökide kohad Pärnus
toolboxis lingid Pärnu fotopangale, 

brošüüridele



Pärnu kui konverentsisihtkoha  
põhisõnumid

• Konverentsihotellid ning unikaalsed sündmuskohad linnas ja maakonnas

• Mitmekesine ja hea tasemega majutus

• Põnevad elamus- ja vaba aja programmid, sh like a local tuurid 

• Looduslähedus, outdoor & wellness võimalused sh. spad

• Jätkusuutlik ja roheline sihtkoht

• Restoranid, kohvikud, erilised õhtusöögikohad- ja lahendused

• Elav kultuurielu, sündmused, festivalid

• Lennuühendused Tallinna ja Riia lennujaamast



EKB Pärnu turundus 2020
• Eesti ja inglise keelsed uudiskirjad konverentsikorraldajatele

• Blogiartiklid vaba aja tegevustest Pärnus inglise ja eesti keeles

• Uudised ja sotsiaalmeedia postitused Pärnu uudistest 



EKB Pärnu turundus 2020

• Pärnu tutvustused konverentsikorraldajatele rahvusvahelistel 
turundusüritustel tehtud esitlustes: 
• MeetingMatters kontaktüritus Brüsselis
• M & I Autumn Virtual Europe Forum
• Mice By Melody kontaktüritus Saksamaal
• Konverentsisaadikute klubi veebinar
• Mess IBTM World Virtual
• Rahvusvaheline konverentsi-

korraldajate veebinar



Rahvusvahelised taastumisprognoosid
• Hübriidlahendused jätkuvad; vajalik kompetents online lahenduste 

pakkumiseks

• Health & safety praktikad vajalikud nii sihtkoha kui teenusepakkuja 
tasandil; sellekohane kommunikatsioon

• Olulisimad on sündmuste sisu, osalejatele pakutav väärtus, sihtkoha 
poolt pakutav sisuline lisaväärtus

• 2021 kevadest planeeritud mitmeid rahvusvahelisi konverentse Eestis

• Suurem taastumine alates 2021 teine pool ja aastal 2022



EKB Pärnu turundus 2021
• Eesti kui konverentsisihtkoha kuvandi loomine ja tuntuse tõstmine: 

digiturundus, uudised, PR, meediatöö, sotsiaalmeedia, pressiteated

• Turundussõnumite uuendamine; Estonia-The Future is Now kampaania 

• Uus kodulehekülg, Estonia Digital Meeting Planner materjal sh. Pärnu

• Eesti konverentsisihtkoha video koostöös EAS’ga sh Pärnu tutvustus

• Eesti PP esitluse uuendus, videod EAS’ga

• Webinarid, workshopid, kontaktüritused ja messid koos EAS TAK’iga

• Tutvumiskülastuste ja kohavaatluste läbiviimine korraldajatele

• Konverentsisaadikute klubi üritused, korraldajate nõustamine



EKB Pärnu turundus 2021

• Meetings.ee statistika süsteemi arendus ja statistika kogumine

=> palume teie andmeid konverentside kohta!

• Rahvusvaheliste konverentside kalender EKB veebis www.ecb.ee

=> andke teada tulevatest üritustest!



AITÄH, OLGE TERVED!
Ilusat pühade ootust!

www.ecb.ee
kadri.karu@ecb.ee


