Uudiskiri · Mai 2011

Hea lugeja!
Viimaste nädalate soojad päevad tekitasid meis kõigis
suve tunde – küll on ikka hea sooja kevadtuule käes
murul peesitada, õnnis-totter ilme näol! Mida kõike
nüüd teeks! Sõidaks paadiga, peaks sõpradega
piknikku, rohiks aia umbrohust puhtaks, kiiguks,
käiks kunstigaleriides, teeks joogat, jalutaks
metsas, lõõgastuks mõnes turismitalus, kihutaks
jalgrattaga, telgiks, kuulaks vabaõhukontserte,
maaliks järvekaldal, loeks võrkkiiges raamatut,
taustaks vaid mesilaste sumin...
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Selleks aga, et suvi tegelikkuses imekiirelt mööda ei
libiseks ja Sa jõuaksid plaanitut ellu viia, soovitame
Sul nüüd kohe võtta paber ja pliiats ning oma soovid
üles kirjutada! Sest suvi – eriti Lõuna-Eestis – pakub tõesti
palju võimalusi ja oleks ju kurb mõni väga äge festival või muu
sündmus lihtsalt ära unustada.

Heade mõtete kirjapanekul abistab Sind kindlasti ka meie maikuu uudiskiri – saad siit
ülevaate põnevatest sündmustest, mida Lõuna-Eesti pakub. Ja hoia oma suveplaanide paber
enda lähedal ka siis, kui Sulle juunikuu uudiskirja saadame – nimelt anname seal ülevaate
suurematest või huvitavamatest suve jooksul Lõuna-Eestis toimuvatest festivalidest.
Seniks aga soovime Sulle lugemisindu Olav Ehala loo „Kui oleksin tuul“ saatel Jaak Joala
esituses!
SA Lõuna-Eesti Turism

Juunikuu numbris
• Lõuna-Eesti festivalid
•L odjakoda Tartus
• Kuumad suveuudised Lõuna-Eesti maakondadest

Uudiskirja aitasid kokku panna: Maarja Ojamaa (SA Tartumaa Turism), Teele Kaeramaa
ja Tairi Arold (Jõgevamaa TIK), Margita Kipasto (Võrumaa TIK), Sille Roomets (Valgamaa
Arenguagentuur), Ülle Pärnoja (MTÜ Setomaa Turism), Angela Aru (Viljandi TIK)
ning Jaanika Kaljuvee (Võrtsjärve SA).
Kui tead kedagi, kes uudiskirja ei saa, aga peaks saama, anna teada – info@southestonia.ee.
Samale aadressile anna teada ka siis, kui soovid end uudiskirja saajate seast eemaldada.

SA Lõuna-Eesti Turismi tegemised ja uudised
Uut ja huvitavat sihtasutuselt
• 5.-7. aprillini toimus Tartus EAS
Turismiarenduskeskuse ja BDA Consultingu
koostöös
koolitus
rahvusvahelise
turismiatraktsiooni arendamisest, millel
osales ka SA Lõuna-Eesti Turism. Sellest, mida
koolitusel räägiti, saad lugeda täpsemalt
uudiskirja pikemate lugude rubriigist.
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• 13. aprillil kohtusid kõik kolm turismiregiooni
– Põhja-, Lõuna- ja Lääne-Eesti – Tallinnas, kus
EAS Turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso
tutvustas TAKi ootusi regioonidele. Peamiselt ootab EAS
TAK regioonidelt tegevusi kolmes valdkonnas – tootearenduses, turunduses ning
turismiinfosüsteemides.

• 17. aprillil andis sihtasutus oma panuse Tartu linna giidide atesteerimisse,
osaledes komisjonis, kes luges nii giidipäevikuid kui viis atesteeritavatele läbi
bussiga linnaekskursiooni. Palju õnne kõigile atesteeritutele!

Kohe-kohe tulemas
• Kohe-kohe on ilmumas eesti-, inglise-, saksa-, vene- ja rootsikeelne Tartu & LõunaEesti e-infokiri, mis suunatud peamiselt välisturgudele. Uus, kord kvartalis ilmuv
infokiri annab ülevaate sellest, mis on Lõuna-Eesti ja selle keskus Tartu, kuidas siia
tulla, milliseid põnevaid pakette siinsed turismiettevõtjad suvehooajal turismidele
pakuvad ning millised on uued huvitavad tooted ja teenused siinkandis. Uus infokiri
valmis Tartu linnavalitsuse maine- ja turismiteenistuse, SA Tartumaa Turismi ning
SA Lõuna-Eesti Turismi koostöös.
• Sihtasutuses on muudatuste aeg – senine juhatuse liige Kristi Kass on otsustanud
oma valitsemissaua mai keskel uuele juhatuse liikmele üle anda. Konkurss uue
inimese leidmiseks on nüüdseks läbi, praegu tegeleb sihtasutuse nõukogu uue
juhataja väljavalimisega.

Mida tulevik toob?
Asjalikud tegemised
• 1. maist saab taas uudistada Viljandi veetorni. Lisaks torni tutvustusele ja
ajaloolistele fotodele võid nautida avanevat vaadet Viljandile ja lähiümbrusele koos
selgitustega fotodel ja kaardil. Näha saab ka torni ajalooga seotud esemeid. www.
muuseum.viljandimaa.ee/?op=body&id=37

• Samal päeval avati Võrumaa suvine
turismihooaeg – peeti kõnesid, uksed
avas Pokumaa Pokukoda, toimus
muudki põnevat. Rõuges Ööbikuorus
avati sel päeval külastamiseks aga
ainulaadne
hüdrotöökoda-muuseum,
kus demonstreeritakse, kuidas omal
ajal hoones elektrit tehti ja vee jõul
erinevaid metallitööpinke käitati. www.
rougemuuseum.ee
• 5.-8. maini korraldatakse Tartus kirjandusfestivali Prima Vista. „Ükskõik kui edukad
eestlased ka poleks kunstis, teatris ja muusikas – kirjandusel on meie vaimse olemise
teljena alati olnud keskne koht meie kultuuris, isegi kui keelebarjäärid ei lase tal nii
vabalt laia maailma voolata,” tõdeb Prima Vista 2011 patroon Rein Raud.
• 6. mail tähistatakse Setomaal Värska kiigeplatsil Jüripäeva kirmaskit. Hommikul
on jumalateenistus Värska kirikus, lõunal toimub kirmask ehk seto külapidu seto
laulu, tantsu ja pillimänguga. Külalisele on see hea võimalus tutvuda seto kultuuri ja
tavadega.
• 7. mail avab uue matkahooaja Elva matkakeskus! Esinevad Tõnis Mägi ja Kärt
Johanson ning tantsijad, toimuvad matkad, töötoad jpm. Elvasse toob matkajad
Edelaraudtee rong Tallinnast ja Tartust. Matkajaile soe supp.
• 7. mail ootab Valkas Lugaži väljakul
külalisi huvitaval ja omal moel unikaalne
9. piiriäärne heategevuslik laat. www.
valgalv.ee, www.valka.lv
• 8. mail antakse start SEB 29. Tartu
Jooksumaratonil Otepääl ja Elvas. Tartu
Sügisjooksust välja kasvanud Tartu
Jooksumaratoni distantsideks on 23 ja 10
km, mida saab läbida nii joostes kui kepikõnniga. www.tartumaraton.ee
• Käesolevat aastat võib Võrtsjärve
aastaks nimetada! 11. mail korraldatakse
Võrtsjärve külastuskeskuses ümarlaud
„Sustainable Lake oriented Walking
TOURism in Europe”, millele järgneb 12.
mail konverents „Meie Võrtsjärv“, mille
eesmärk on Võrtsjärveolukorra ning
piirkonna majanduslike, ökoloogiliste ja
sotsiaalsete protsesside kirjeldamine,
trendide määratlemine ning vajalike
jätkutegevuste kavandamine: www.vortsjarv.ee/konverents. Enne konverentsi
toimuvad teemapäevad koolides ja valdades. Küsitluslehte Võrtsjärvest www.
eformular.com/vortsjarv/vortsjarv.html võivad täita kõik huvilised!
• 11. mail on Eesti Maanteemuuseumis „Ohutu liiklemise päev“. Koostöös
Maanteeameti ning Lõuna Prefektuuriga korratakse liiklemise igapäevatõdesid,
kogetakse erinevaid liiklusolukordi, katsetatakse oma võimeid ning pannakse proovile
teadmisi. muuseum.mnt.ee

• 12. mail tulge kõik Setomaale, Värska Talumuuseumisse Seto toidu päevadele!
Seekord on teemaks kalatoidud. www.setomuuseum.ee
• 14. mail peetakse taas
Heimtali käsitöölaata, veel
saab laadale Rõuge vallas
Sännas, kus peetakse Sänna
Laata. www.rauge.ee
• Samal päeval toimub Eestis kolmandat aastat järjest Muuseumiöö, mil Eesti
muuseumid ja teised mäluasutused avavad tasuta külastusteks oma uksed kl 18-23.
• 14. mail korraldavad Cantervilla Loss ja Liiwimaa Antiik lossi pargis Pikajärvel,
Põlvamaal Liiwimaa III antiigi-, kunsti- ja käsitöölaada. Tegemist seal jagub: eesotsas
ekspresident Arnold Rüütliga istutatakse parki tammed, kultuuriprogrammi veab
poeet Contra, kohal on astroloog Igor Mang, ka peetakse vanade autode paraadi.
Lisaks toimuvad antiigioksjon, -loterii ja eksklusiivpildistamine. Info: 5239305.
• 14. mail peetakse Värskas Lõunalaagri matkapäeva, ka avatakse Petseri Lõunalaagrit
tutvustav matkarada Voropi külas. Tasuta! Info: 53008799
• 16. maist 2. juunini on Viljandis maasikad! Tegu on kevadise retkega 1.-5. kl lastele –
jalutuskäik Viljandi kesklinnas, lossimägedes, rippsillal, kohtumine pärimusmuusikuga
ja teabekogu tutvustus Pärimusmuusika aidas, seikluslik värvide mäng Kondase
keskuses, rahvalikud murumängud Viljandi muuseumi hoovis, meisterdamine
Bonifatiuse gildis. www.viljandi.ee.
• 19.-22. maini aga tähistatakse Tartus Arhailise loomingu
festivali Regiöö juubeliaastat – juba 10. korda toimub vägev
pidu koos külalistega lähemalt ja kaugemalt. Juubeliaasta
on pühendatud viikingiaegsele muusikapärandile. www.
tartu.ee/regioo/Regi2010/Avaleht.html
• 21.-28. maini toimuvad Viljandis X Sakala mängud, kust
kindlasti läbi astuda tuleks.
• 25.-28. maini tähistatakse Viljandis XV
Rahvusvahelist nukuteatrifestivali Teater
kohvris, mis pakub eredaid teatrielamusi
ja loomingulist atmosfääri juba 15.
aastat. Lisaks festivali põhiprogrammile
toimuvad Nukuetenduse laat ja õpitoad.
www.viljandinukuteater.ee
• 28. mail sõidetakse Tartus võidu!
Toimub SEB Tartu Grand Prix 2011 –
profiratturite UCI Europe Touri võidusõit,
mis kulgeb 12,5 km pikkusel ringil Tartu
linna tänavatel. www.tartumaraton.ee
• Samal päeval peetakse Tartus ka kergejõustiku Bigbank Kuldliiga I etappi.

• 28. mail kutsub Urvaste rahvas
Urbanipäeva laadale nii oma kaupa
pakkuma kui ostlema, õpitubades
osalema või lihtsalt lustielu nautima.
Laadal saab tasuda lisaks eurodele ka
urbani ehk kohaliku maksevahendiga.
Laadainfo: tel 5292373.
• 29. mail sporditakse Tartus taas.
Ratturid kihutavad kesklinnas SEB
30. Tartu Rattaralli raames. www.
tartumaraton.ee
• 29. mail saab Värska keskuses kaubelda! Peetakse V Suviste käsitöö- ja maalaata.
Kauplevad käsitöölised, istikute kasvatamisega tegelevad aiandid ja üksikisikud. Laada
märksõnadeks on käsitöö, maakaup, seto toit, istikud, kultuuriprogramm, õnneloos.
• 30.-31. mail kohtuvad EAS ja TIKide esindajad ühisel ümarlaual.
• Valgamaa atesteerib maikuus piirkonna giide. Info sille.roomets@arenguagentuur.ee.
Elevuse tekitajad
• 27. aprillil avas Tartu tähetorn oma
200. sünnipäeval moodsa muuseumina
uksed.
Tähetorn
on
maailma
teadusajalukku
silmapaistva
jälje
jätnud, siin tehtud teadus on korduvalt
muutnud inimkonna arusaamu Maast
ja universumist. Tähetorni juhataja
Friedrich Georg Wilhelm Struve oli üks
esimesi maailmas, kes mõõtis tähe
kauguse
päikesesüsteemist.
www.
ajaloomuuseum.ut.ee/749142
• 7. mail avab Tartus oma uue maja uksed Teaduskeskus AHHAA. Alates kl 21st
jääb maja non-stop avatuks järgnevaks kolmeks ööpäevaks! Igal külastajal on
võimalus valida just endale sobiv aeg uue uhke AHHAA keskusega tutvumiseks!
www.ahhaa.ee
• Suvekuudel kutsub Grilliliit kõiki võidu
peale grillima! Eesti Meistrivõistlustel
Grillimises ehk Grillfestil võisteldakse
Rakvere searibi ja Talleggi kana rinnafilee
grillimises söegrillil ning võistkonna poolt
vabalt valitud fantaasiaroa grillimises söevõi gaasigrillil. Tartumaa võistlus toimub
14. mail, Valgamaa 21. mail, Jõgevamaa
22. mail, Viljandimaa 23. juunil, Võrumaa
30. juulil ning Põlvamaa 13. augustil. Grillimiseni! www.grilliliit.ee, www.grillfest.ee

Mine tööle!
• SA Tõrva-Helme Turism otsib turismiinfopunkti suvehooajaks alates 15. maist
töötajat. Tööülesanded on Tõrva-Helme turismiinfopunkti töö koordineerimine,
piirkonna turismialase info kogumine, edastamine ja vahendamine. Info maido@
torva.ee
Koolitume ja reisime
• 12-13. aprillil osales MTÜ Võrtsjärve
Kalanduspiirkond tegevjuht Jaanika
Kaljuvee
Brüsselis
toimunud
kalanduskonverentsist „How to improve
the impact of EU interventions at local
level”. https://webgate.ec.europa.eu/
fpfis/cms/farnet/et/node
• 9. mail kutsuvad Võrumaa Turismiliit ja
Võrumaa Arenguagentuur turismiasjalisi kevadisele reisile, et tutvuda Rõuge, Võru,
Sõmerpalu, Urvaste ja Kanepi valla turismiobjektide- ja ettevõtetega. Külastatakse
Saunamaad, Hämsaare puhketalu, Sõmerpalu motohalli, Uue-Antsla liikluslinna,
Pokumaad, Maanteemuuseumit ning Varbuse teemaja. Registreeruda saab 4. maini
tel: 782 1881 või voru@visitestonia.com.
• 16.-18. mail korraldab EAS Turismiarenduskeskus kõikidele TIKidele õppereisi. Nimelt
tutvutakse õppereiside kaudu kaks korda igal aastal erinevate maakondadega, seekord
viib tee Järva- ja Pärnumaale, kus tutvustatakse uuenenud turismiatraktsioone,
põnevamaid majutusi, muuseumeid jne.

Eeskujuks
• 4. korda toimuval konkursil „Eesti
avastamata aarded 2011. Turism ja
taastatud ajaloolised paigad“ on igal
aastal erinev teemafookus, sel aastal
keskendutakse taastatud ajaloolistele
paikadele. Konkursile laekus 9 kandidaati,
kelle seas ka mitmed Lõuna-Eesti kaunid
objektid (Mooste mõis, Sibulatee Alatskivi
loss, Jaani kvartal, Elva puhkepiirkond
ning Olustvere mõis). Finalistideks valiti
Hiiumaa tuletornid, Olustvere mõis ja
Vihula valla kolm kaunist mõisa. Eelvaliku
komisjoni esinaise Marje Braunbrücki
sõnul oli tegu väga tugevate sihtkohtadega,
mille hulgast 3 finalisti väljavalimine päris keeruline. „Hiiumaa tuletornide tugevaim
külg oli toodete autentsus ning avatus saare külastajatele, Olustvere mõisas on suur
rõhk teenuste-toodete atraktiivsel pakkumisel osalusturismi kaudu ning Vihula valla
mõisate puhul oli muljetavaldav kolme mõisa toodete vahel tekkiv sünergia ning tihe
koostöö sihtkoha turundamisel,“ ütles Braunbrück. Võitja kuulutatakse välja 5. mail.

Konkurss on seotud Euroopa Komisjoni poolt 5 aastat tagasi algatatud projektiga
„European Tourist Destinations of Excellence“ (EDEN). EDENi eesmärk on edendada
säästva turismi arengumudeleid Euroopa Liidus ning juhtida tähelepanu Euroopa
uute turismisihtkohtade väärtustele, mitmekesisusele ja ühistele joontele, neid
paremini tutvustada ja muuta antud kohad aastaringselt külastatavaks. Kõigil kolmel
korral on võitnud just Lõuna-Eesti – SA Võrtsjärv (2010), Soomaa Rahvuspark (2009)
ning Viljandi linn (2008). Pöidlad pihku Olustvere poolt! www.edenineurope.eu
• Maanteemuuseumi Teeaeg valiti maastikuarhitektuuri aasta teoks! Eesti
Maastikuarhitektide Liit kuulutas aprilli lõpus välja 2010. aasta maastikuarhitektuuri
teo, milleks valiti Eesti Maanteemuuseumi välialad. Välialade arhitektuurse
lahenduse autoriteks on Maarja Kask, Karli Luik, Ralf Lõoke ning Pelle-Sten Viiburg
arhitektuuribüroost Salto. Objekti tellijaks oli Eesti Maanteemuuseum ning ehituse
peatöövõtjaks AS KPK Teedeehitus. Maanteemuuseumi vabaõhunäituse ruum
on maastikuliselt kompromissitu, samas põnev lahendus, kasutades leidlikult
ära konteksti ning luues tervikliku ansambli. Autorid on oskuslikult kasutanud
maastiku eeliseid ja väärtusi põimides need näituse vajaduste ja eesmärkidega.
Loodud ruum on mänguline ja efektne toimides nii näitusekeskkonnana kui ka
eraldiseisva maastikukunsti teosena. Maastikuarhitektuuri aasta teo konkurss
kuulutati välja, et jätkata traditsiooni tunnustamaks silmapaistvaid saavutusi Eesti
maastikuarhitektuuris.

Turundusest turismiettevõtjaile
Alustame uue rubriigiga turismiettevõtjaile, kus räägime sellest, kuidas
enda teenuseid-tooteid võimalikult hästi turundada. Rubriigi aluseks on
endise turismiettevõtja, nüüdse internetiturunduse koolitaja Marko Silleri
internetiturunduse blogi, mis suunatud just turismiettevõtjaile. Seekord viskame
Sulle järamiseks kondi sellest, milline turundaja Sina oled.
Siller väidab, et täna on suurema osa ettevõtete turundus esimese hooga reklaamija müügipõhine. Pealetükkiv, inimeste tegemistele vahele segav ja ka anonüümne.

Ent on see ühiskonnas, kus tarbijatena
oleme kõik infoga üle koormatud, kõige
õigem ja tulutoovam? Ta kahtleb selles
ning annab tagasivaate turundusest läbi
aegade.
Turundus sajandeid tagasi. Mehed käisid
üle mere kaugel maal kaubaretkedel,
kust toodi kaasa palju kraami. Seejärel
kogunes külarahvas turuplatsile ning
käis aktiivne kauplemine – ostetimüüdi võõra maa huvitavaid kaupu. Aga
kohale tuldi lisaks ostmisele ka selleks,
et kuulata lugusid – huvitavaid jutte
kaugelt maalt. Suheldi, räägiti, loodi
suhteid. Turg oli koht suhtlemiseks.
Paar sajandit tagasi. Müügimees pakkis kohvri kaupu täis (raamatud, kellad,
sulepead, nõud vms) ja käis talust talusse. Kohver käes, koputas uksele või seisatas
hoovivärava taga ja astus kutse peale vestlemiseks hoovi või tuppa. Ilmselt joodi
koos pererahvaga ka tassike teed. Räägiti maast ja ilmast, kohvris olevatest
kaupadest. Taas suheldi, räägiti ja loodi suhteid. Endiselt oli turundus ja müük
suhtlemise põhised.
Mida tõi kaasa massimeedia? Väidetakse, et massimeedia (TV, raadio, ajalehed)
“leiutati” selleks, et müüa inimestele reklaami. Turundus ja müük muutusid puhtalt
reklaamipõhiseks. Ma ei tea häid näiteid sellest, kuidas teleekraani kaudu oleks
loodud personaalseid suhteid tarbijatega. Pressiti oma sõnumit peale – “Meie
müüme, sina osta! Ja ei huvita, kas sa tegelikult ka soovid seda osta – reklaami
vaata ikka…”
Millised võimalused annab internet? Turundus
peaks olema eelkõige suhtlus ja suhete loomine.
See on lähenemine, mis täna töötab. Internet
annab väga head võimalused inimestega
suhelda, ka personaalselt (kuigi levib
arusaam, et internet on läbinisti anonüümne).
Tänapäeval ei ole mõeldav, et ettevõte
suudaks üks-ühele suhelda, internet annabki
selle jaoks pikema kangi saavutamaks sama
pingutusega suurem tulemus. Sotsiaalmeedia,
blogimine, uudiskirjad on peamised asjad, mida
nimetada.
Jah, võib olla ahvatlev teha kiiret reklaami ning loota seeläbi kiiret edu ja raha.
Eriti veel arvestades, et suhete loomine võtab aega. Aga see on ju jätkusuutlik
investeering pikaajalisse edusse! Ma ei väida sellega, et müüki (ja ka reklaami)
peaks täielikult vältima. Ei, seda kindlasti mitte. Müümine on lõpuks ju iga äri alus
ja ilma selleta ei saa ja ei peagi. Lihtsalt esmajoones võiks turundus olla suhtlus.
www.eturism.ee

Veidi pikemalt
Loorberitele puhkama jääda ei tohi
Intervjuu Margus Mälliga, kes on Pühajärvel
asuva GMP Clubhotel’i manager.
Margus on lõpetanud Tartu Kommertsgümnaasiumi
rekreatsioonikorralduse
erialal, seejärel elas mõnda aega Tallinnas,
kus jõudis ka Tallinna Tehnikaülikoolis
õppida. 2009. aasta mais kutsuti ta sealt
tööle Otepää uude hotelli. Vabal ajal
on Margus suur suusa- ja jooksufänn ning et ta 15 aastat hobikorvpallurina on
tegutsenud, pole ka see hobi unustusse vajunud. Lisaks paelub teda ürituste
korraldamine, mistõttu on plaanis Pühajärvele üks mitmepäevane festival tuua.
Allpool räägib Margus Mäll sellest, mis on Pühajärve GMP Clubhoteli edukuse
aluseks ja kuidas selleni jõuti.
Kuidas GMP Clubhoteli lugu algas?
GMP Clubhotel’i puhul on tegemist legendaarse
rajatisega juba 1960ndatest aastatest, mis
toimetas edukalt 1992. aastani. See oli LõunaEesti populaarseim toitlustus- ja peokoht,
kuhu tuldi üle kogu Eesti. Muidugi oli siia
ülimalt keeruline sisse saada – legendid
räägivad, et uksepeal seisvale šveitserile oli
sissepääsemiseks vaja kolmerublast näidata.
Vahepeal seisis maja 10 aastat tühjana.
2004. aastal ostis GMP Grupp kinnistu ära ja
hakkas planeerima uut huvitava kontseptsiooniga
majutusasutust. 2007. aasta suvel renoveeriti
restoranihoone ja ehitati juurde torniosa korterhotell, kus on korterid nii
ööbimiseks, rendiks kui ka müügiks. 2009. aastal avasime uue vabastiili restorani,
loungeliku disainiga, kus on alati särasilmsed töötajad ja piirkonna parim menüü.
Clubhotel’is on 30 korterit, osad neist on juba müüdud. Majutuseks on sisustatud
11 korterit, kusjuures lähiajal planeerime juurde sisustada 7 kõrgema korruse
sviiti, mõned omanikud rendivad ka oma kortereid meie abil, kui nad parajasti ise
kohal ei ole. Restoranil on väga stiilne siseruum ning suveterrass, mis mahutab
vabalt istuma 53 inimest, terrassile mahub kuni 120 inimest.

Piirkond pole ju suur, kust tuli omanikel julgus teha väiksesse kohta nii
eksklusiivne asi?
Kuna hoone asub väga atraktiivses piirkonnas ja omanikel oli kahju vaadata nii
kena hoonet lagunemas, mõtlesid nad välja uudse kontseptsiooni.
Kes moodustavad praegu Pühajärve GMP Clubhotel’i klientuuri?
Natuke keskmisest kõrgemat kvaliteeti hindavad inimesed nii Eestist kui mujalt
seal hulgas pered lastega. Järjest rohkem on avanemas välisturud.
Oma
kodulehel
reklaamite
end
kui
eksklusiivset
ja
ainulaadset
majutusasutust
Eestis.
Mida
te
konkreetselt selle all silmas peate?
Pean silmas eelkõige just korteripõhist
majutust – teist sellist kontseptsiooni
ma Eestis ei tea – sa võid osta korteri ja
kui sa seal parajasti ei viibi, saad seda
lihtsalt välja rentida vastava teenuse abil.
Kes tahab lõõgastuda, sellele on taoline
võimalus oluline. Korterid on koduselt
sisustatud kvaliteetse mööbliga, mugavad,
ainulaadsete vaadetega. Lisaks mugavatele
korteritele on katusekorrusel saunad,
jõusaal, tubades konditsioneerid, riietekuivatuskapid. Meil peatudes on tunne
nagu oleksid kodus – privaatne, turvaline, mugav.
Koostööst räägitakse palju, aga mitte alati ei suudeta seda reaalsuseks teha.
Mida oled Sina teinud, et see toimiks? Too mõni hea näide!
Suhtun koostöösse väga positiivselt. Siin kahe aasta jooksul ringi käies ja inimestega
rääkides olen tõdenud, et ümbruskonda ei saa müüa kui üksikesinejat. Me oleme
nii väiksed. Teeme koostööd Pühajärve Spa ja Puhkekeskuse, Veetee, Seikluspargi
ja paljude teistega. Meie hotellis on partnerite info ja paketid, müüme ka teiste
teenuseid. Kliendile on see ju lisaväärtus. Loomulikult püüame ka oma taset
kõrgel hoida.
Kuigi oleme ka mingil määral konkurendid üksteisele, siis mida aeg edasi, seda
paremini on aru saadud, et lisaks konkureerimisele koostööd tehes täiendame
üksteist.
Mida Sa teed, et GMP Clubhotel oleks klientidele pidevalt atraktiivne?
Käime aegajalt laias maailmas piilumas, mida teised teevad, ja üritame positiivseid
kogemusi üle võtta, sealt pisiasjad tulevadki. Kui oled kogu aeg samas kohas ja ei
näe, mis maailmas toimub, siis võib areng seisma jääda. Meil pole siin vaid restoran
ja hotell, peame pidevalt üritusi tegema, lisaväärtusi pakkuma nii, et iga külastus
siia oleks kustumatu mälestus. Näiteks igal laupäeval on meil elav muusika, kord
kuus ka mõni nimekam esineja. Suvel on Pühajärve restorani terrassil ju väga
romantiline head toitu, vaateid ja muusikat nautida.
Kasutame erinevaid internetiturunduskanaleid, väga tähtis on ajaga kaasas käia
– Facebookis ilmub meil iganädalaselt info ürituste kohta, samuti paneme sinna
iga nädal üles ühe retsepti, jagame ürituste pilte. Loomulikult loeme toidu- ja
reisiblogisid uute mõtete saamiseks.

Käime end ka koolitamas, vahel võtame kamba kokku ja lähme mõnda
peenemasse uude kohta õhtusöögile. See on vahel isegi parem kui kuiv koolitus
klienditeenindusest. Eesmärk ei ole kinni hoida välja kujunenud standarditest,
vaid siin on olulised vaba suhtlus ja hea toit.
Turunduse mõttes on hästi tähtis klientide püüdmine. Pooleteise aastaga on meil
tekkinud püsikliendid, u 350 fänni, kellele saadame kord kuus uudiseid. Aegajalt,
suuremate ürituste puhul, helistame kliente ka läbi – küsime, kuidas neil läinud
on, ja anname infot. Meilile tuleb palju infomüra, aga inimesi läbi helistades jääd
sa neile meelde ja nad reageerivad sellele. Väga suures osas teemegi e-turundust
– otsepostitused, Facebook ja koduleht. Muidugi on väga tähtis ka mouth-tomouth ehk suust-suhu turunduskanal.
Me tegime oma tagasisidelehtede põhjal uuringu ja selgus, et 80% klientidest
tulid meile sõbra soovitusel. See on väga positiivne! Kehva kohta sa sõbrale ju ei
soovita.
Kuidas saavutada väga head klienditeeninduse
taset ja mille järgi Sa endale meeskonda valid?
Vahel tundub mulle, et meeskonna osas kaitseb
meid keegi või miski kõrgel. Aga sellega on
meil palju vedanud ning palju vaeva nähtud,
meie tööjõuotsimised on väga põhjalikud,
teenindusse ja kööki valisime inimesed 200
kandidaadi seast. Inimesi otsime mitte selle
järgi, kel hädasti tööd vaja, vaid selle järgi, et
tal oleks sära silmas ja tahe meil tööd teha.
Kui suurt rolli toitlustusasutuse juures mängib
söök ja kui suurt rolli hea teenindus, kujundus,
atmosfäär jms?
Ma arvan, et kõik need asjad on väga olulised. Need kokku moodustavad ühtse
terviku. Loomulikult on alati võtmeküsimus inimesed, ilma kelleta ei toimiks ükski
korralik teenindusasutus. Minu arvates on hea teenindus praeguse aja A ja O.
Kindlasti peaks Eestis teeninduse tase tõusma, mis tooks siia rohkem külalisi.
Mis on Sinu meelest selles äris kõige olulisem?
Hästi oluline on mitte ära väsida – nii interjööri kui inimeste mõttes. Meil on väga
kindel kord – kui kuskilt seinalt värv hakkab maha tulema või põrand kuluma, siis
võtame me aastas paar päeva ja parandame need asjad ära. Oluline on pidevalt
motiveerida töötajaid, et särasilmsus ei kaoks. Loorberitele ei tohi puhkama jääda.
Kus näed GMP Clubhotel’i tulevikus?
Eesmärk on lähiajal vähendada hooajalisust – meil on koos teiste ettevõtjatega
suured plaanid, mida kevadel ja sügisel siinkandis teha. Loodud on SA Otepää
Turism, mille nõukogusse ma kuulun, seal on ambitsioonikas ja tore juhataja,
kellel on suured ambitsioonid ja kogemused, et tõsta ümbruskonna atraktiivsust.
Kõige tähtsam on tõusvas joones edasi areneda. Meie lagi on taevas – kes teab,
ehk ehitame kunagi hotelli 2 korda suuremaks ja 3 korda laiemaks.
Kuidas võiks üks ettevõte väikeses kohas hakkama saada? Mida ütled
julgustuseks teistele?
Tuleb kindlasti panna paika oma ettevõtmise visioon ja hoida ühtset joont, mitte

hüpata ringi, a la ühel hetkel oleme kantripubi, siis aga jazzrestoran. Kui tüdimus
peale tuleb, siis tee motivatsiooniüritus, värskenda interjööri või mõtle välja
midagi täiesti uudset. Tegusad inimesed saavad hakkama igal ajal ja igal pool.
www.clubhotel.ee

VVV – elamus loodusest
Vapramäe, Vellavere ja Vitipalu –
need kolm kaunist nime tähistavad
Tartumaal
Nõo,
Palupera,
Rõngu ja Konguta vallas asuvaid
matkaradasid, ent ka samanimelist
sihtasutust.
Sellest,
mida
matkaradadel ja sihtasutuse abil
teha saab, juhataja Gea Järvela
allpool räägibki.
1998. aasta Nõo valla arengukava
valmimisprotsessil pandi ühe ideena kirja ka Vapramäe matkaradade taastamine.
Asjaga tegelema hakates tundus mõistlik kaasa haarata ka teised kaks piirkonda –
Vellavere ning Vitipalu, sest potentsiaali oli rohkem ning ka loodust oli nii võimalik
rohkem säästa. Ja alguse saigi Vapramäe-Vellavere-Vitipalu (VVV) sihtasutus,
asutajateks piirnevad omavalitsused, Tartu Maaspordi Liit ja mõned eraisikud.
„Tahtsime ja tahame piirkonna elanikele pakkuda võimalust aktiivselt puhata
ning läbi matkaradade, õppeprogrammide ja matkade saab seda hästi teha. Nii
muutub piirkond ka väljapoole atraktiivsemaks,“ selgitab tausta Gea Järvela.
Praegu tehakse VVVs nii palju kui vähegi jõutakse. „Inimressursiga on lagi
saavutatud,“ usub Järvela. „Kui algusaastatel panustasime aega ja raha enamasti
matkaradade planeerimisele ja ehitamisele, siis praegu on suund võrdselt
nii radade rekonstrueerimisele kui piirkonnas matkateenuse pakkumisele.
Ka on oluliselt suurenenud lastele õppeprogrammide pakkumine,“ räägib ta,
rõhutades keskkonnaharidusliku tegevuse olulisust. Siin on suureks abiks aktiivne
toetajaskond ning 20 koolitatud ning atesteeritud retkejuhti.
Külastajateks on kaks erinevat sihtgruppi – ühed,
kes soovivad matkata koos retkejuhiga, ning
teised, kes omal käel rändama lähevad, sest
rajad on avatud kõigile. Valdav enamik kõigist
matkajatest on eestlased, kes tellivad kas
retkejuhi, seiklusmängu või õppeprogrammi
(75% neist on kooliõpilased), ent ise,
kaart käes ja matkakott seljas, lähevad
VVV matkaradadele ka võõramaalased.
Järvela räägib, et kuigi uusi ideid on rohkelt,
kasutatakse turundamises ajapuudusel praegu
üldlevinud nippe – otsepostitus, internet,
ajalehed. Ja välisturgudel kehtib vana hea tõde –
koos oleme tugevamad – mistõttu seal ühisturundatakse
end koos partneritega.

VVV pakub nii matka- kui ka õppematkaradu. „Nii tavaline kui õppematkarada asuvad
ilusas looduses ja on tähistatud, õppematkarajale on aga lisatud lisainfot, mida saab
rajal kõndides lugeda,“ selgitab Järvela, lisades, et peale õppematkaradade pakub VVV
ka õppeprogramme. „Need on suunatud lasteaialastest gümnaasiuminoorteni. Aga
rohkem programme on meil lasteaiale ja algklassidele. Miks? Sest nende huvi looduses
toimuva vastu on kõige suurem ja nad on kõige vastuvõtlikumad.“ Kõige pisematele
matkajatele on VVV rahvas mõelnud ka matkaradu tehes – lastele mõeldud rajad
on tähistatud kollase värviga ning need pole pikemad kui 1-2 kilomeetrit. Suuremad
saavad ette võtta pikemaid retki, näiteks Vitipalu pikim rada on 14,4 kilomeetrit. Nagu
Gea Järvela ütleb – üks hea päev tõelisele matkajale. Ent ka harrastusmatkajad ei
pea muretsema – kõikidele vanusegruppidele ja raskusastmetele leiab VVV sobiliku
raja. Ainus asi, mis Järvelat teinekord nukraks teeb, on inimeste kohatine hoolimatus
looduse vastu. „Mõni seltskond jätab endast maha ikka üpris koleda koha ning ka
lõhkumisi on kahjuks palju.“ Siin on suur lootus keskkonnaharidusel – ehk praegused
agaralt matkavad lasteaialapsed väärtustavad looduse pakutavat rohkem.
VVV teeb ka põnevaid projekte.
Näiteks Elva jõe veetee. „See on
olnud huvitav,“ räägib Järvela. „Mis
alguses oli vaid kauge unistus, on
ootamatult kiiresti teostunud.
Mööda jõge kanuu või süstaga
liikujale on ehitatud puhkekohad,
kus saab maale minna, puhata ja
süüa teha. Sageli on ju oht, et kui
randud, satud kellegi eramaale.
Elva jõe veeteed mööda liikudes
seda muret pole, keegi sind ära ei
aja.“ Emajõe poole liikudes saavad mitmepäevarändajad teha vahepeatuse näiteks
ka Mosina matkamajas. Lisaks ootavad nii VVV kui matkajad pikisilmi uue loodusmaja
valmimist Vapramäel, kus on peale atraktiivse ja interaktiivse ekspositsiooni näitamise
plaanis ka õppeprogramme läbi viia. On ju Eesti ilm üsnagi etteennustamatu, mistõttu
tuleb teinekord päikesega alanud matka lõpuleviimiseks varjualust otsida. Kui kõik
õnnestub, lükatakse kopp maasse selle suve alguses ning maja peaks valmima 2012.
aasta juulis.
Tulevikus plaanib Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus Vitipalusse seikluste raja
teha, oma järge ootab ka haldjate rada lastele. 2011. aastal jätkuvad populaarsed
matkamängud lastele, peredele ja seltskondadele. Maist septembrini kestva
seiklusliku mängu raames tuleb läbida kontrollpunkte (minimaalselt 5), mis enamasti
võtab aega kokku 3-4 päeva. Ka pakub VVV välja uusi õppeprogramme ning jätkub
traditsiooniline, neljast matkast koosnev matkasari. Samuti toimuvad läbi hooaja
matkapäevad, kus ühiselt mõeldakse välja ja katsetatakse uusi pakette. Kui
eelmainitud matkasari on mõeldud paljudele, siis matkapäevadele saab registreeruda
25 kiiremat. „Sel aastal plaanime koostööd teha ka spordikauplustega, et seal jagada
matkaürituste kalenderplaani,“ kergitab Gea Järvela veidi tulevikuplaanidelt katet.
„Loodame sealtkaudu Lõuna-Eestis VVV vastu suuremat huvi tekitada.“
Ent kõigepealt ootab VVV kõiki 7. mail esmakordselt peetavale matkahooaja
avaüritusele Elva Matkakeskusesse, kus ootavad muusika ja tants, matkanõuanded,
ratta- ja energiamatkad ning töötoad.
www.vvvs.ee

Saame tuttavaks!
Tutvustame turismivaldkonna uusi tegijaid, ettevõtjaid ja tegemisi.
Seekord toome sinuni SA Otepää Turismi juhataja Ene Reedi.
Mulle meeldib naeratada ja püüan
alati öelda – jah, saab küll. Loomulikult
on vaja siis ka välja mõelda, kuidas
tegelikult saab:). Ma püüan alati
kõiges ja kõigis näha võimalusi, mitte
takistusi. Igasugused hullud ideed ja
mõtted on teretulnud, sest kui neist
unistustest kas või murdosa täitub,
on ka hästi. Isegi oma kahel lapsel
– 9 ja 2,5 aastasel poisil lasen igale
poole ronida ja kõike proovida, ise
eemalt vaadates, et neil ikka turvaline oleks. Mu abikaasa on vahel väga nördinud,
kui taas olen mööblit liigutanud ja asju ümber paigutanud, sest minu jaoks oli vaja
vaheldust.
Milline oli su elu enne, kui turismile oma sõrme andsid?
Olen sündinud Tartus, kus mul elab palju sugulasi, kuid kui olin 4-aastane, kolis mu
pere Tallinnasse, kus siiani olen elanud-õppinud-töötanud ja pidevalt sõitnud TallinnaTartu-Otepää vahet. Nii et Tartu maanteel on peaaegu metsatukadki tuttavad .
Oma töökarjääri alustasin Tallinna Turismiinfopunktis, kus töötasin mõned kuud,
sealt liikusin edasi kindlustuse valdkonda. Olengi erinevates kindlustusseltsides
töötanud alates 1993. aastast ning ainus, mida ma teinud ei ole, on müügiagendi
ja kahjukäsitleja töö. Minu elu Tallinnas kulges kiirustades ja autoga ummikutes
olemises, nüüd naudin varsti juba 3. aastat rahulikumat elutempot Tartus ja Otepääl.
Mis on sinu erilised lemmikkohad Lõuna-Eestis?
Pühajärve ümbrus, Tartus Tähtvere park ning mu uus kodupaik imeilusas looduses
Otepää Golfi lähedal.
Kui sulle antakse tingimusteta 5 miljonit krooni, mida sa sellega Lõuna-Eestis teeksid?
Eelkõige tahaksin oma kodumaja valmis ehitada:). Ja kui see tehtud, siis räägiksin ja
julgustaksin kõiki neid inimesi oma elus julgeid muudatusi ette võtma, kellel mõte
Lõuna-Eestisse kodu rajada on korrakski pähe tulnud.
Mis teeb sind eriliseks, eristab teistest?
Positiivsus, tahtmine aktiivne olla. Tahan teha asju teistmoodi, liigutada seni kehtinud
mõttemudeleid.
Mis teeb sind õnnelikuks?
Kui olen ise ja mu lähedased on terved ning meie asjad sujuvad. Kui mu ümber on
rõõmsad ja teotahtelised inimesed. Mulle meeldib väga üks loetud mõte: täida buss
inimestega, kellega sa tahad koos olla, ja siis vaadake, kuhu sõitma hakkate.

Rahvusvahelise turismiatraktsiooni arendamise koolitus Tartus
5.-7. aprillil Tartus
Aprilli algul kogunes EAS Turismiarenduskeskuse initsiatiivil tellitud ning BDA
Consulting OÜ, Suurbritannia turismivaldkonna konsultatsioonifirma The
Petersham Group Ltd ja Prantsusmaa turundus- ning brändinguagentuuri Agenda
koostöös läbi viidud koolitusprogrammi raames Tartusse 30 turismiarendajat,
et paremini turismiatraktsioonide hingeeluga tutvuda. Sama koolitus viidi
Euroopa Sotsiaalfondi toel läbi ka Pärnus ning Tallinnas. Rahvusvahelist teadmist
ja kogemust pakkusid tunnustatud eksperdid, kelle klientideks on paljud
omanäolised ja märgilise tähendusega atraktsioonid ja muuseumid atraktsioonid,
nt Victoria & Albert Museum, Tate, British Museum, Guggenheim, Madeira Story
Centre, BugWorld jne.
Koolitusel osalesid rahvusvahelise konkurentsivõimega atraktsioonide
juhid ja arendus- ning turundustöötajad, piirkondlike ja regionaalsete
turismiorganisatsioonide arendustöötajad, sh organisatsioonid, kes on viimastel
aastatel saanud toetust EASi külastuskeskkonna ja turismitoodete arengule
suunatud toetusmeetmetest.
Öeldakse, et koolitustel tasub käia kas või selleks, et vanu häid teadmisi ning nippe
meelde tuletada ja et kui sa koolituselt üheainsagi uue mõtte said, siis on see korda
läinud. Turismiatraktsiooni koolitus tegi nii üht kui teist ja tegelikult kolmandatki,
pakkudes rohkelt mõtlemisainet, ideid ja ühistöö võimalusi. Alljärgnevalt toome
koolituse lühikokkuvõtte, mis suunatud eelkõige turismiettevõtjaile ja -arendajaile,
ent läbi tasub see lugeda ka neil, kes mõnes muus valdkonnas endale kliente juurde
meelitada soovivad.
Koolitus algas põneva ülesandega, mis ärimaailmas tegelikult üpris igapäevane – iga
osaleja pidi enda ja oma organisatsiooni kohta tegema lühikese, vaid minutipikkuse
liftikõne, milles mainis ära, kes ta on, millist väärtust tema organisatsioon esindab
ja milliste ootustega ta koolitusele tuli. Nii lihtne ülesanne see polnudki, eestlased
peavad end küll kidakeelseteks, ent 60 sekundi sisse mahtusid oma tutvustusega,
mis ka meeldejääv olema pidi, ära vähesedJ.
Seejärel süveneti kolme päeva jooksul nii teoorialoengute kui praktikumide
abil sellesse, milliseid atraktsiooniliike üldse olemas on ja mis rolli nad turismis
mängivad, samuti arutleti atraktsiooni sihtgruppide olemuse, leidmise, hoidmise ja
kasvatamise, tootekontseptsiooni loomise, klienditeeninduse, kvaliteedijuhtimise,
järelteeninduse ning turundusviiside üle. Väga oluliseks osutus igale osalejale
oma toote-teenuse väärtuspakkumise määratlemine ja sõnastamine. Kas sina,
turismiettevõtja, näiteks oskad öelda, millist (teistest eristuvat) väärtust sinu
toode-teenus kliendile – turistile – pakub?
Kõige olulisem on pakkuda turistile emotsiooni
Joe Pine, „The experience economy“ autor on öelnud, et tänapäeval toimub
liikumine nn elamustepõhise majanduse suunas, kus tarbijad soovivad saada
elamusi – meeldejäävaid kogemusi, mille käigus neile saab osaks üdini personaalne
lähenemine. Seega meeldejäävate atraktsioonide loomine = meeldejäävate
elamuste loomine. Nii peavad tänased turismiarendajad ja -turundajad olema kui
muhedad jutuvestjad. Sest selleks, et inimesed tunnetaksid su atraktsioonil (olgu
selleks siis muuseum, teemapark, matkarada, toitlustuskoht või midagi muud)

mingit võlu ja et nad tahaksid siia tagasi tulla, pead sa neile rääkima loo, legendi.
Väga oluline on siinjuures see, et lisaks sulle teaks ka su personal seda lugu ja
oskaks seda kaasahaaravalt rääkida! Nii annate te kliendile emotsiooni, mida too
tegelikult otsima tuli.
Teine asi emotsiooni pakkumise juures, millele rõhuda, on suveniiripoed. Kas see,
mida su pood pakub, on see, mida turist sealt osta tahaks? Kas su valik üllatab
turisti positiivselt ja paneb ta muigama? Kas su suveniirivalik muutub aegajalt?
Kolmandaks. Üks hea mõte, mille koolitajad välja pakkusid, on järjekordade ajal
inimestele emotsiooni ja tegevuse pakkumine. Nimelt, kui sinu toote-teenuse
tarbimisel tekivad järjekorrad (mis iseenesest on ju hea, sest näitab nõudlust sinu
teenuse järele), siis mida saaksid sa teha, et nad seal ära ei tüdineks ja otsa ümber
ei keeraks?
Arenda, uuenda, värskenda
Koolituse välismaised lektorid rõhutasid korduvalt, et meil on Eestis suur ajalooline
kultuuripärand ja et me peaksime seda turismi vallas julgemalt ära kasutama. Selle
aluseks on aga oskus eristuda. Siit sulle, hea turismiettevõtja, ka väike ülesanne –
kas oskad vastata, mida erilist-unikaalset pakud just sina, et (välis-)turist su juurde
tuleks? Teame ju kõik, et Lõuna-Eestis on imekaunis maastik, puhas õhk, rohkelt
kultuuri- ja ajaloopärandit. Ent seda on ka mujal. Seega on oluline üsna detailselt
välja mõelda ja öelda, mis on sinu pakutavas nii erilist, et just siia tulema peaks.
Selleks et sa teaksid, miks osad atraktsioonid nii popid on, soovitame sul uurida,
mis nende edu taga seisab, on nad ju enamasti kõik väikselt alustanud. Ka panid
koolitajad Keith Thomas ja Jonathan Rounce südamele, et turismiettevõtja
peaks oma atraktsiooni pidevalt edasi arendama, mitte paigale jääma – algata
uusi projekte, faase, etappe. Anna inimestele põhjus tagasi tulla! Sest on ju eriti
siseturismi silmas pidades korduvturistide arv väga tähtis. Toome siinkohal välja
võimalikud põhjused, miks klient enam tagasi ei tule:
• ettevõtja pole piisavalt investeerinud täiendavaid ressursse eksponaatide ja
ruumide uuendamisse ja värskendamisse;
• ettevõtja eirab vajadust uue ja täiustatuma järele;
• ettevõtja ei jälgi konkurentide tegevust;
• ettevõtja ei teadvusta, et vajalikon säilitada aktuaalsus ja lähtuda päevakajalistest
teemadest, meeleoludest ja trendidest.
Muidugimõista ei võrdu uuendamine ja
värskendamine remondi ja hooldusega,
see on üksnes hind, mida tuleb maksta
liigse viivitamise eest. Uuendamine ja
värskendamine seisneb olemasoleva
täiendamises ja edasiarendamises,
et võita uusi kliente ja äratada uuesti
juba vanade klientide tähelepanu. Kui
inimene teab, et ta näeb/kogeb midagi
uut, siis on see jätkusuutlik.

Ent kuidas siis uuendada? Koolitajad pakuvad välja – uuenda eksponaate ja loo
uusi; võta kasutusele uusi ja levivaid tehnoloogilisi lahendusi; paku ka ajutisi näitusi
ja sündmusi; värskenda oma suveniirivalikut ja menüüsid; kasuta uute klientidega
suhtlemiseks vastuvõtte, üritusi ja sotsiaalmeediat. Rusikareegli kohaselt peaks
uuendamisse mõõdukalt investeerima vähemalt iga 2-3 aasta järel ja suurema
investeeringu tegema iga 5 aasta järel.
Hea atraktsioon on eriline, innovaatiline. Näiteks Sea Life’i keskuses Saksamaal
(www.visitsealife.com), mis on üks Euroopa suurimaid ostukeskusi-komplekse,
tehti mh ookeanielust fotosid, misjärel anti need kujundajaile-disaineritele, et
sisekujundus ja võimalused oleksid võimalikult mereelu sarnased. Ja tulemus
on suurepärane – Sea Life on innovaatiline, haarav, interaktiivne ja meeldejääv
kogemus. Muudatusi ja värskendusi teevad nad loomulikult pidevalt.
Koolitusel tutvustati ka uut sõna turisminduses – edutainment – mis märgib
haridus- ja meelelahutusatraktsioonide sümbioosi. Just seda soovivad turistid
turismiatraktsioonides aina enam leida.
Klient – kas sinu saadik või kriitik?
Selge on see, et iga turismiatraktsioon tuleb luua vastavalt kliendi vajadustele,
muidu ei tule nad kohale. Kas tead täpselt:
• kes on su kliendid?
• mis neid motiveerib?
• kuidas nad su juurde tulevad?
• kust nad su juurde tulevad?
• mis on su külastatavuse keskmine aeg, st kui kaua keskmiselt klient su juures on?
• kas sa oled selle ajaga rahul või tahad neid kauem enda juures hoida?
• kuidas saaksid sa teada, mida nad soovivad ja eeldavad sinu atraktsioonilt?
• milline on su väärtuspakkumine?
• kas see, mida sa neile pakud, neile ka meeldib ja kuidas sa seda tead?
Mõtle läbi, milline on sinu kliendi teekond sinu atraktsiooni juures – kas see
algab atraktsioonile sisenedes (uksest sisse tulles), ekspositsiooni ette jõudes,
suveniiripoodi minnes või juba varem? Ja millal see lõpeb? Kas siis, kui ta ütleb
sulle head aega või veel hiljem? Kas sa saaksid midagi teha, et seda teekonda
pikendada, end meelde jätta? Ka soovitavad koolitajad teha piletiostust (mis võib
olla kõige kallim asi, mille klient ostab) erilise ja positiivse kogemuse – on selleks
siis eriline pilet, meelelahutus piletiostu ajal või lihtsalt väga hea teenindus.
Tasub defineerida ka oma klientide haardeala suurus, reeglina tehakse seda
maailmas reisiaja pikkuse abil. Soodumus atraktsiooni külastada väheneb kauguse
suurenedes ja reisiaja pikenedes. Kuid – soodumus külastada võib olla madalam
kohalikel turgudel, kui hinda tajutakse liiga kõrgena või kui atraktsiooni tajutakse
kohalikul tasandil võõrana, „mitte omana“.

Ja lõpetuseks – Eestis on mõnda aega kasutusel olnud uus 10-palline soovitusmeetod
– Net Promoter Score, mille kohaselt:
0-6 palli – kindlasti ei soovita,
7-8 palli – neutraalne, ent pole ka su saadik,
9-10 palli – väga soovitab.

Järelikult, võta näpust, pole 6-7 palli, mida me eestlastena peame juba keskmiselt
heaks tulemuseks, nii hea soovitus midagi! Turismiettevõtjale tähendab see seda,
et ta peab pakkuma kliendile vähemalt seda, mida too ootab, veel parem aga, kui
ta üllatab klienti ning ületab tema ootusi.
Inspiratsiooni ja teadmiste saamiseks soovivad koolitajad sulle ka mõnda põnevat
linki:
• www.attractions.co.uk
(värsked uudised uuendus- ja värskendusprogrammide kohta);
• www.blooloop.com/index.aspx
(uudised sellest, kuidas omanikud atraktsioone värskendavad);
• http://museumsassociation.org/home
(muuseumite ühendus).
Kui soovid koolitusprogrammi materjalidega lähemalt tutvust teha, võta ühendust
SA Lõuna-Eesti Turismiga.
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