Head Lõuna-Eesti
turismiettevõtjad!
Lõuna-Eesti Leader tegevusgrupid ja turismiarendajad ootavad teid osalema
koostööprojekti “Elu kahe maailma piiril” turunduskampaanias.
Kampaania eesmärk: suurendada pereturistide ja teiste väikegruppide arvu ning
pikendada nende viibimisaega Lõuna-Eestis.
Sihtgrupp: pered, sõpruskonnad (orienteeruvalt 4-7 inimest grupis).
Toimumisaeg: 15. oktoober 2014 kuni 31. mai 2015 (madalhooaeg).
Tegevused:
1. Turundusmäng sooduspakkumistega: visitsouthestonia.com kaardil kuvatakse mängus
osalevad külastuskeskused, ettevõtted ja muuseumid koos sooduspakkumistega.
2. Sooduspakkumiste kupongiraamat antakse välja novembris 2014. Külastajad saavad seda
osta turismiinfokeskustest, raamatupoodidest, Selverist, messidelt ja teenusepakkujate
juurest. Ettevõtjal on võimalik osta kupongiraamatusse täiendavat reklaami.
Kampaaniat toetavad turundustegevused:
1. artiklid ja Lõuna-Eesti brändireklaam ajakirjas National Geographic;
2. Lõuna-Eestit kajastavad fotonäitused Eestis ja mujal;
3. messid (Tourest, MATKA mess Helsingis, Balttour jt);
4. kampaania tutvustamine kodulehel visitsouthestonia.com;
5. tootetutvustusreisid reisikorraldajatele;
6. Lõuna-Eestit tutvustavad välireklaamid;
7. tutvustavad marsruudid visitestonia.com ja puhkaeestis.ee veebikeskkonnas;
8. telereklaam, meediareklaam, trükised.
Kampaanias osalemise eeldatav kasu ettevõttele:
1. suurem arv külastajaid, sh pereturiste ja gruppe;
2. rohkem reklaami. Kõik osalevad ettevõtted tuuakse nimeliselt välja
visitsouthestonia.com kodulehel ja kupongiraamatus, mille kaudu on võimalus saada
osa kogu ülaltoodud reklaamist;
3. väike kollane raam ettevõtte sise- või välisseinale, mis näitab, et antud ettevõte/
organisatsioon kuulub kollaste akende võrgustikku;
4. ajakirja National Geographic tellimus 6 kuuks.
Kampaanias osalemise tingimused:
1. ettevõte/organisatsioon peab osutama kvaliteetset teenust eesti ja inglise keeles ning
olema esindatud visitestonia.com ja puhkaeestis.ee veebikeskkonnas;
2. osalemistasu mänguturunduses on 100 eurot ettevõtte kohta;
3. sooduspakkumine peab olema atraktiivne, soodustades pereturistide ja väikeste
gruppide külastusi ning võimalikult pikaajalist viibimist piirkonnas. Osa toote- või
teenusepakkumisest peab olema kliendile tasuta;
4. täiendav võimalus on osta oma ettevõtet/organisatsiooni tutvustavat reklaami
kupongiraamatus. Reklaami hind: 1 lk –100 eurot, 0,5 lk – 50 eurot.

Kutse

Näiteid võimalike pakkumiste kohta:
Majutus:
1. madalhooajal teine öö tasuta, kui esimese ööbimise pealt on makstud täishind.
Sooduspakkumise saamiseks tuleb eelnevalt teha broneering. Pakkumine kehtib vabade
kohtade olemasolul. Iga külastuse kohta kehtib 1 sooduskupong.
Toitlustus (restoranid, kohvikud):
1. kui tellitakse pearoog põhimenüüst, siis on magustoit või kohvi tasuta;
2. kui tellitakse 2 pearooga põhimenüüst, siis on lapse praad tasuta;
3. kui tellitakse 3 pearooga põhimenüüst, siis on 4. pearoog tasuta;
4. jms
Aktiivne puhkus (teenused) ja grupikülastused:
1. teemapargis, muuseumis - 1 täiskasvanu maksab, teine tasuta; 1 laps maksab, teine tasuta;
2. saanimatk, kelgu- ja suusamatkad, kanuumatk, jalgratta rent jms teenused – 1 kanuu
täishinnaga, teine tasuta; 1 täiskasvanu täishinnaga, teine tasuta, 1 laps täishinnaga, teine
tasuta;
3. ratsutamine – 1 tund täishinnaga, teine tund tasuta;
4. Lõuna-Eesti ringreis (2 päeva) – kingituseks 20-eurone kupong, mille eest saab
külastuskohtadest osta erinevaid kohalikke tooteid (toit, käsitöö);
5. kontsert, spordiüritus, külateater jms – 4-sele grupile 1 koht tasuta.
6. erinevate teenuste kombineeritud pakkumine – ostes lõunasöögi X summa eest, on
jalgrattalaenutus neljale inimesele kolmeks tunniks tasuta.
Kui teie ettevõte/organisatsioon on huvitatud kampaanias osalemisest, palume saata oma
sooduspakkumised madalhooajaks (15.10.2014–31.05.2015) hiljemalt 12. septembriks oma
kohalikule Leader tegevusgrupile. Kampaanias osalejad valitakse saadetud pakkumiste põhjal.

Pakkumiste saatmine ja lisainfo:
Piiriveere Liider
Ülle Pärnoja, tel 512 5075
ylle@setomaa.ee
Kristi Kahu, tel 799 5001
polvamaa@visitestonia.com
www.piiriveere.ee
Põlvamaa Partnerluskogu
Tiiu Rüütle, tel 5302 9100
partnerluskogu@polvamaa.ee
www.partnerluskogu.ee
Võrumaa Partnerluskogu
Anneli Ott, tel 5345 1330
anneli@voruleader.ee
www.voruleader.ee

Tartumaa Arendusselts
Triin Lääne, tel 5302 9203
triin@tas.ee
Kristiina Timmo, tel 5340 9873
kristiina@tas.ee
www.tas.ee
Valgamaa Partnerluskogu
Tiina Ivask, tel 5349 1195
tiina@valgaleader.ee
www.valgaleader.ee
Jõgevamaa Koostöökogu
Aive Tamm, tel 5309 0915
aive@jogevamaa.ee
www.jogevamaa.com

Võrtsjärve SA
Kärt Leppik, tel 5695 2950
kart@vortsjarv.ee
www.vortsjarv.ee
SA Lõuna-Eesti Turism
Angela Järg, tel 517 8727
angela@southestonia.ee
www.southestonia.ee

“Elu kahe maailma piiril” on Lõuna-Eesti ja National Geographicu koostööprojekti raames
loodud teekond, mis kutsub tutvuma meie rikkaliku ajaloo- ja kultuuripärandi, imelise looduse,
uuendusmeelsete ettevõtete ja jätkusuutlike lahendustega. Teekond on tähistatud National
Geographicu kollaste akendega. Vaata lähemalt www.visitsouthestonia.com
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www.visitsouthestonia.com

