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Päevakava
• 13:30-14:00 Kogunemine ja lõuna

• 14:00-15:00 Ülevaade 2020. aasta Porikuu festivali plaanidest, kogemuste jagamine ja arutelu (Ede Teinbas)

• 15:00-15:30 Projekti ''Loode-Eesti tähed - teaduse, toidu ja turismi arendamine '' tutvustus (Projektijuht Ede 
Teinbas) 

• 15:30-15:45 Sirutuspaus

• 15:45-16:30 Loode-Eesti veebilehe ja ''Loode-Eesti ühisturundus'' projektitegevuste tutvustus (Ede Teinbas)

• 16:30-17:00 Vaba lava
• Anneli Kana – Maaturismi uudised

• Karmen Paju – SA Põhja-Eesti Turismi uudised



Porikuu 2020
Porikuu festival on Loode-Eesti suurim elamusfestival, mis toob sügisesse värve. 
Porikuu sündmused pakuvad ehedaid elamusi ning tõestavad, et ka sügiseselt 
sombusel ja hämaral ajal leidub Loode-Eestis rohkelt põnevust ja arvukalt 
põhjuseid kodust välja tulemiseks! 

• 3. oktoober – 1. november 

• Mullu toimus 101 sündmust, mida külastas hinnganguliselt u 10 000 külastajat

• Põhineb ristturundusel 



Porikuu avaüritus 2020:
Valgusrännak Turbast
Ellamaale (3.10.2020)

Kipume teadma, et elekter tuleb Narvast ja rongiga Haapsallu enam ei saa. Ometi on olnud
ajad, kui Eesti kauneimaks tööstusasulaks tituleeritud Turba varustas suurt osa Eestist
elektriga ning piirkonda teenindas nii suur Haapsalu raudtee kui kohalikud turbaveo
raudteed. Uudistame omaaegset energiapealinna ja kõnnime kuulsal raudteetammil. 
Vaatleme imposantset omaaegset tööstusarhitektuuri ning räägime kunagise hiilguse
võimalikuks muutnud Haapsalu raudtee tähendusest, turbatööstusest ja põnevatest kohalikest
juhtumistest. Möödume ka puukoolist ja kadestamisväärselt terviklikuna säilinud Läänemaa
talukompleksist. Valgusrännaku lõpetame omaaegse Ellamaa kooli juures, kus räägime
uskumatuna kõlavaid tahke Eesti hariduselust. 

Soeta matkapilet👉 www.laternamatkad.ee



Eelarve 2020
Festivali avaürituse korraldamine 3000€ LEADER Loode-Eesti koostööprojekt

Trükimaterjalide kujundamine, printimine ja 
levitamine

1000€ Kohalikud omavalitsused

Sotsiaal- ja videomeedia turundus 1500€ Kohalikud omavalitsused
Ümarlauad asjaosalistele 750€ LEADER Loode-Eesti koostööprojekt

PR-tegevused (kommunikatsioonibüroo Callisto) 2 000€ Kohalikud omavalitsused 

Kulud kokku: 8250 € 



Kuidas me sündmuseid turundame? 

• Ristturundus
• Meie sündmused levitavad Porikuu festivali infot ning meie levitame infot Porikuu sündmustest

• Porikuu festivali facebooki leht (www.facebook.com/porikuu)
• Meie persona ehk kellele me oma reklaamid suuname, on naine vanuses 25-50, elukohaks Eesti (peamiselt Loode-

Eesti, Tallinn ja selle ümbrus)
• Erinevad meediakanalid ja –väljaanded 
• Siin kohal on meie kommunikatsioonipartneriks Callisto kommunikatsioonibüroo, kes aitab meie pressiteadetel ja 

sõnumitel levida üle-Eestilisse meediasse (so raadiokanalid, ajalehed ja ajakirjad, televisioon)

http://www.facebook.com/porikuu


Tänavune missioon: 
ühtne bränd Porikuu 
sündmustele 

• Porikuu erinevatel sündmustel, nii veebis kui sündmuste 
toimumisel, on näha Porikuu visuaale (plakat, bänner, 
kleebis) ja/või Porikuu sümbolid (kollased kummikud, 
kollane vihmavari, kollased/oranzid värvid)





Facebooki ürituse 
kaanefoto

• Selleks, et kogu coverphoto
disain kenasti peale ära mahuks, tuleks kasutada pildi
või video suurust 1200 x 628 pixelit

• Pildil teksti kasutades on see soovitatav panna 
vertikaalselt keskele. 





Kuidas 
saada 
inimesi 
oma 
üritusele?

Facebookis: 

• Lisa ürituse kaaskorraldajaks (co—host) Porikuu

• Kutsu oma sõbrad Facebooki üritusele

• Jaga üritust oma uudisvoogu

• Jaga oma üritust asjakohastes Facebooki gruppides (Haapsalu & 
Läänemaa, Saue valla elanikud, Vasalemma toimetused jne)

• Boosti oma üritust õigele sihtrühmale



FB ürituse 
lehe 
sisuloome

• Üritus pole reklaam, see on nagu väike FB lehekülg, kus on oma
fännid. Lisaks põhjalikult “About" infole, on ka arutelu osa, ehk
Discussions, kuhu luuakse sisu.

• Sisu luuakse peamiselt selleks, et inimesed, kes on märkinud
“interested” klikiks “going”. Samas ka selleks, et juba “going" klikkijad
kindlasti kohale tuleks ja ümber ei mõtleks.

• Suhtlus osalejatega saab olla ka üritusele järnev, kus näiteks laetakse
üles ürituse fotogalerii või videoklipid või mingi muu teavitus nt
järgmiste ürituste kohta!





Mõtted & küsimused



Loode-Eesti
ühisturundus

PROJEKTI KOORDINEERIVAD MTÜ LÄÄNE-HARJU KOOSTÖÖKOGU, MTÜ NELJA VALLA KOGU, MTÜ 
KODUKANT LÄÄNEMAA JA SA LÄÄNEMAA  



Projektist
• Partneriteks Lääne-Harju Koostöökogu, Nelja Valla Kogu ja

Kodukant Läänemaa
• Projekti periood 2019-2022 (kokku kuni 34 kuud)
• Projekti eelarve 109 154 €
• Eesmärk Loode-Eesti kui väärt elukeskkonna ja turismisihtkoha

turundamine, turismiasjaliste võrgustiku arendamine ning
jätkustrateegia koostamine



Mis on Loode-Eesti?!

• Terviklik turismiteekond Tallinnast Haapsaluni

• Keila ja Haapsalu linnad ning Lääne-Nigula, Vormsi, 
Lääne-Harju, Saue, Harku, Kiili ja Saku vallad

• Populaarsemad sihtkohad: Haapsalu vanalinn, Noarootsi, 
Rummu karjäär, Pakri poolsaar, Laulasmaa, Keila-Joa… 



Mida oleme 
ära teinud?

• Uus piirkonna bränding ja veebileht

• Korraldanud turismiasjaliste kokkusaamisi ja võrgustumise üritusi

• Lükanud uue hoo sisse Porikuu festivalile





Kuidas edasi ehk projekti
lähitulevik
• Uuendada Loode-Eesti fotopanka

• Turundada Loode-Eesti turismivõimalusi sihtrühmadele (Loomisele Facebooki leht
‘’Elamusterohke puhkus Loode-Eestis - Pealinnast Kuurortlinna!’’)

• Sisuloome Loode-Eesti veebilehel ja Facebooki lehel

• FAM ja pressireisid, koostöö turismifirmadega

• Korraldada võrgustumisüritusi: koolitused, õppereisid, infopäevad



www.loode-eesti.ee

‘


