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Visit Estoniaga koostöö eelduseks on 
teenuse olemasolu 
Visitestonia.com/puhkaeestis.ee 
veebis

*inspiratsiooni allikas
* müügikanal – üle 5 milj külastuse aastas
* andmete kodu
* teadmiste sahver



Visitestonia.com kasu ettevõtjale
• Turunduskanal välisturgudele 

(tõlked 6 keeles -inglise, soome, 
vene, rootsi, saksa, läti keeles)

• Turunduskanal mobiilses veebis ja 
elektroonilistes infopunktides

• Broneerimisvõimaluse pakkumine 
külastajale

• Oma turismiteenuse vaadatavuse 
statistika jälgimine

• Visit Estonia tegevustes osalevad 
vaid ettevõtted, kes on 
visitestonia.com

• Lisaturundus piirkonna, regioonide jm 
veebides 



• Paremini leitav otsingumootorites 

• Piirkonnalehtedel

• Kontaktüritustel

• FAM ja pressireiside programmides

• Kampaaniates

• Uudiskirjades

• Artiklites, blogides, TOPides

• Sotsiaalmeediakanalites

Olles Visitestonia.com / puhkaeestis.ee 
lehel:



Visitestonia.com otsingutulemused
1.1-28.10.2019:

Üle 50% otsingutest läbi 
mobiiltelefoni.



Aken proffidele: 
https://www.puhkaeestis.ee/et/turismiprofessionaalile





Sinu pakkumine 
visitestonia välisturgude 
lõpptarbija uudiskirjas

* vähemalt 30% 
hinnasoodustust või 2=1 tüüpi 
pakkumine
* peab kehtima vähemalt kolm 
kuud
* majutuse, transpordi, aktiivse 
puhkuse pakkujad, atraktsioonid
* täida vorm puhkaeestis.ee 
profiveebis



Liitu Visit Estonia uudiskirjaga, 
et teha koostööd Visit Estoniaga



Kontaktüritused
kohtumised sihtriikide reisikorraldajatega 
välismaal (sh. workshopid, messid  jne.)

• üle 20 erineva kontaktürituse 
• 2020 aasta registreerimine avatakse hilis-

sügisel
• kui endal eelarvet napib, siis tuleb rahad 

kokku panna ja saata sihtkoha, erialaliidu 
või võrgustiku esindaja

• Et saada operatiivset infot kontaktürituste 
jm VisitEstonia tegemiste kohta, liitu 
puhkaeestis.ee/professionaalile 
uudiskirjaga



FAM ja 
pressireisid 

FAM - tootetutvustusreisid reisikorraldajatele 
Pressireis – tutvustusreis ajakirjanikele

• Soome, Vene ja Läti turu reiside toimumine 
sõltub ettevõtete initsiatiivist

• Koostöös sihtkoha või oma erialaliiduga



jõulud on 
aprillis!



kampaania  #EstonianWay

- 100+ erinevat erilist ja omapärast Eesti
moodi elamust VIP-idele, youtuuberitele, ajakirjanikele, vloggeritele, bloggeritele
jne nii meie sihtturgudelt kui ka teistest riikidest.  

- 100+  huvipakkuva sisuga kajastust, mida meie külalised jagaksid kogu    
maailmale.

- Professionaalne videomaterjal kõikidele kampaaniates osalenud ettevõtjatele. 

100 mõjutajat kogevad tavapäraseid asju ja tegevusi, aga seda pisut erineval moel 

(kiiksuga), Eesti moodi  - #EstonianWay



Austin Augie (USA)

Who: BMX rider

Audience: Youtube – 412 370 subscribers

When: 29.01-31.01.2018

#EW: Simple Session ice hockey

Objects:
- Tallinn Old Town
- Estonian Dairy Museum
- Toosikannu smoke sauna/holiday center/ATV 

tour
- Rummu quarry fatbike hike

TheEstonian wayof celebrating a birthday





Bob Chilcott (UK)

Who: world’s premier composer and choral
conductor in Britain

When: 31.07.2018

#EW: choral music singing in Viru bog

Objects:
- Viru bog
- Jägala waterfall

TheEstonian wayof choral music
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Storyteller´s Nest
https://www.visitestonia.com/en/storytellers
nest

• Ole olemas visitiestonia.com veebis
• Kutsu blogijad oma tootega tutvuma
• Vaata 

puhkaeestis.ee/professionaalile/tõsta oma 
tuntust



• Pildipank ja esitluste põhjad:
toolbox.estonia.ee/

• Videod:    vimeo.com/visitestonia
• Trükised:   EAS TAKi peakontorist

Info ja materjalid  20172017 ja 2018



https://vimeo.com/351375377



Aitäh!
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