


Statistika
2019 jaanuar – august 
vs 2018 jaanuar - august
 Külastajate arv kasvas Pärnus tervikuna 

6% (326 243 külalist). Ööbimiste arvu 
kasv võrreldes 2018. aasta sama 
perioodiga oli 5% .

 Pärnu majutusettevõtetes peatus 2019. 
aasta jaanuarist augustini 159 816 
siseturisti (kasv 4%), kes veetsid 
majutusettevõtetes kokku 271 853 ööd 
ehk nende ööbimiste arv suurenes 6%.

 2019. aasta 8 kuuga on soomlaste arv 
Pärnus tervikuna kasvanud 2% ( 94 000 
külalist).



Uuringud

 Uuring “Soome turist Pärnus” perioodil 10.07-31.10.2019

 Uuring “Pärnu kui turismisihtkoha kuvand kohaliku

elaniku silme läbi” perioodil 18.11.2019-29.02.2020



Soome kampaania
“Sukella Pärnuun”
 Eelarve 50 000€

 12 trammil Pärnu reklaamid

 20 trammipeatuses Pärnu reklaamid

 Video sadamas

 Baltic Guide artikkel

 Baltic Outlook artikkel

 Blogijad Pärnus

 Pärnut tutvustav video 
sotsiaalmeedias



Lätikampaania
“Pērnava atrodas tepat aiz
stūra”

 1. oktoober – 30. november 2019 

 Eelarve 47 000€. Koostöös Pärnu 
spaade ja hotellide ning EASiga

 Kiigepark Kronvalda pargis

 Kampaania koduleht: 
www.visitparnu.com/spa

 Digikampaania

 Video



Pärnu Muulid 150

 Parkides kaheksa käsitsi maalitud
muulide teemalist puidust kiike.

 Rüütli ja Pühavaimu tänava nurgal
installatsioonnäitus „Pärnu Muulid 150“, 
mis andis ülevaate Pärnu muulide 
ajaloost ning legendist.

 Video



Visit Pärnu Experience

 27.-31.05.2019

 Instagrammerid Eestis, Lätist, 
Soomest ja UKst

 Eesmärk oli tutvustada Pärnut kui 
atraktiivset vaba aja veetmise 
sihtkohta. Peamine kasutatav kanal 
oli Instagram kui maailma 
populaarseim visuaalne platvorm.



Videod siseturule

 3 videoklippi (levitasime Tallinna ja 
Tartu Apollo kinodes ja 
sotsiaalmeedias)  



Juulikuus igal laupäeval
inglise keeles

 11.00 peretuur

 15.00 elustiilituur jalgratastel

 22.00 õhtutuur

 “Trust me! I’m a local” linnakaart



Pärnu valgusfestival
"ÖÖvalgel"

 27.-28.09.2019

 Ainulaadsetest valgusvisuaalsetest 
lavastustest ja installatsioonidest 
koosnev festival. Valgusfestivali 
omapäraks on hoonetele loodavad 
videomappingud / lavastused, kus 
keskseks tegelaseks on inimene. 

 Mõlemal õhtul 4 etendust, mida kokku
mängiti 18 korda.

 TOOMAPÄEVA valgusetendus 20. ja 
21. detsembril vana bussijaama hoonel 
(Ringi 3, Pärnu)



Pärnu linna jõuluküla

 21.-22.12.2019 Iseseisvuse väljakul

 2 päeva programmi:

 jõuluvana ja põhjapõdrad

 tegevused lastele

 töötoad

 kohvik, laat

 esinemised



Facebooki 
kolme lehe jälgijate kasv 

aastaga
14500 inimest!

Instagrami
lehe jälgijate kasv aastaga

4000inimest!



Pärnu oma tooted

Pärnu Külastuskeskuses müügil:

 pusad 

 särgid 

 rannarätikud



100 000 trükist

 Jalgratta trükis

 Muuseumi trükis

 Peretrükis

 Kultuuripärandi trükis

 Loodusturismi trükis

 Pärnu linna ja maakonna kaardid

 Imago trükis



visitparnu.com

 Tehtud: Uus platvorm, 
sisulehed
 Statistiliselt areng hea

 Plaanis:
 Rohkem elu lehele

 Fookust 
digitaalturundusele



2020. poolaasta plaanid

 White Guide pressireis Pärnusse

 Messid: Matka Helsingis

Tourest Tallinnas

 Saksa FAM-reis koostöös airBalticuga

 Instagrami mäng Soome turule

 Influencerite kampaania

 Pärnu sihtkoha kampaania Jurmalas

 Pärnu Restoranide Nädal 12.-19. aprill 2020

 Spaanädal 2020

 Tänavakampaania siseturistile




