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PuhkaEestisvõimalused
ettevõtjatele

• Enda ettevõtte info lisamine ja kuvamine lehe
külastajale

• Üks fookus korraga – hotellis on näiteks eraldi majutus, 
päevaspaa, toitlustus ja seminariruum eraldi

• Sama teenusepakkuja erinevad seotud teenused (hotelli
näitel) saame objekti lõppvaates omavahel siduda

• Info kuvatakse sihtkoha põhiselt, kuid ka teemade ja 
tegevusvaldkondade kaupa

• Sobivuse korral olulistele välisturgudele tasuta
tõlked

• Nõue: teenuse kajastamine lisaks Puhka Eestis lehele kas 
võõrkeelsel kodulehel või sotsiaalmeedia kanalis

• Facebook ja Instagram on tõsiseltvõetavad turunduskanalid

• Turunduskanali kasutus peab olema aktiivne

• Konkreetsest teenusest pildid ja info

• Maakonnas korralik kohaleminekujuhend

• Vähemalt 3 hea kvaliteediga pilti, mis on toote-teenusega
seotud

• Sisuteksti tähemärkide arv on kasutatud maksimumini

• Kõik EAS TAK turundustegevused
• Sisuartiklid

• Uudiskiri

• Sotsiaalmeedia turundus



PuhkaEestisvõimalused
ettevõtjatele

• E-akadeemia koondab palju teavet
• Puhka Eestis keskkonna nõuded ja 

soovitused teenuse info sisestamisel
• Turundus – alates põhitõdedest kuni

kodulehe loomise ja sotsiaalmeediani
• Müük – eesmärgistamine, müügikanalid, 

kampaaniad, tootetutvustus jm
• Ligipääsetavus – viidastus, mobiilsed

lahendused, lastega külastajad, eakad, 
puuetega ligipääsetavus jm

• Keskkond – ressursside säästmine, jäätmed, 
puhastamine jm

• Tooted ja teenused – teenuse disainimine, 
teave sihtturgude kohta, klienditeenindus jm

• Kliendisuhted – statistika, andmebaas, 
tagasiside jm

• Koostöö – sihtkohtadega, kogukonnaga, 
ristmüük

• Juhtimine – äriideest finantsjuhtimiseni



PuhkaEestisvõimalused
ettevõtjatele

• Liidestus Tripadvisori ja Bookinguga
• Tripadvisor kuvab külastajate hinnanguid, 

mis on otsuste tegemisel tarbijale väärtuslik
ning mõjutav info

• Booking.com liidestus suunab külastaja otse
ettevõtte lehele Booking keskkonnas

• Otsebroneeringu võimalus

• Kvaliteedimärgised
• EHE
• Green Key
• White Guide Nordic
• Silverspoon
• Siin on turvaline



PuhkaEestisinfo sisestamineja haldamine
• Esmalt tuleb täita ära registreerimisvorm

• www.puhkaeestis.ee/et/register

• Andmehaldur registreerib profiili ja saadab
kirjaliku ülevaate keskkonnas tegutsemisest

• Ettevõtja sisestab info ise ja/või pöördub
kasutajakoolituseks andmehalduri poole

• Andmehaldur kontrollib vastavust
kvaliteedinõuetele ja esitab vajadusel tagasiside

• Sobivuse korral tõlgitakse objekt võõrkeeltesse
• Tõlkimise puhul kontrollib objekti ka turismiinfosüsteemi

spetsialist, kes võib andmehaldurile esitada
lisatähelepanekuid parendusteks

• Objekt aegub igal 7ndal kuul, süsteemi
meeldetuletused 6. & 7. kuul

• Objekti kinnitamine ilma andmevälju muutmata = 
andmehaldur ei pea kinnitama

• Objekti andmeväljade muutmine = andmehaldur
peab kinnitama

http://www.puhkaeestis.ee/et/register


Puhka Eestis info sisestamine ja haldamine
• Mis on Puhka Eestis mõistes kvaliteetne objekt?

• Sõbralikus ja kutsuvas toonis kirjutatud tekst, mis kirjeldab
pakutavat teenust-toodet

• Hea turundusteksti keskmes on väärtuspakkumine – mida
saab sellest klient? Mis on erilist või eristuvat?

• 600 tähemärgi piir nõuab fookust olulisele, kasutada saab
hüperlinke (oma lehele, sotsiaalmeediale vms)

• Kõik vajalikud andmeväljad on linnutatud-täidetud

• Kontaktandmed on õiged ja kõik aadressid töötavad

• Korrektne hinnastus ja/või avamisajad

• Kohalikeminekujuhend on selge ja informatiivne, linnutatud
on vajalikud väljad (transpordivahend, ühistranspordi puhul
koos vastava peatuse nimega)

• Meediagaleriis on vähemalt 3, soovituslikult 6-10 ilusat pilti, 
mis kujutavad teenust-toodet

• Piltide hulgas soovituslikult nii sise-kui välisvaade

• Atraktiivseimad on heledad pildid, millel on kujutatud
inimesi

• Galeriis tasakaal motiveeriva ja informeeriva vahel

• Pildi pealkiri, alt-text ja autor on kirjeldatud

• Lisaks e-akadeemiale on objekti igas etapis “?” 
nuppude all juhised!



Puhka Eestis lehe ülesehitus
• Puhkajale

• Eesti tutvustus ja sisuartiklid – erinevatele sihtturgudele ja 
keeltele erinev ülesehitus

• Erilised elamused – üritused, kultuur ja ajalugu, loodus, 
aktiivne puhkus, söök, jook ja ööelu, ostlemine, spaad ja 
saunad, reisieelistus (roheline reisija, karavan, pere)

• Põnevad paigad ja tuurid – objektid asukoha järgi

• Öömaja – majutused asukoha järgi

• Kaardifunktsioon

• Reisisoovitused

• Turismiprofessionaalile
• Turundus ja müük

• Tootearendus ja kvaliteet

• Koolitused ja seminarid

• Uuringud ja statistika

• Turismitoetused



Puhka Eestis koolitused
• Individuaalselt

• Kalender aegadega asub: 
https://visitparnu.com/turismiobjektide-haldamine-
puhkaeestis-ee-lehel/

• Broneerida saab jooksvalt 1 päev ette

• Grupiga
• Link broneerimiseks: https://forms.gle/u27sE7ryBoj4rwj3A

• 17.05 kell 10:00

• 24.05 kell 10:00




