Tutvustusring
Osalejad: ettevõtjad, sündmuste korraldajad, tegevusgruppide esindajad, omavalitsuste
esindajad
Elisabet: 2019 toimus festival kiirustades, saadi palju õppetunde.
Miks?
2019:
-

Elavdada turismi madalhooaega
Turundada kogu piirkonda
Vaba aja veetmise võimalusi kohalikele
Tugevdada turismiasjaliste võrgustikku
116 sündmust, neist ca 1/3 üritusi tehti 2019 ekstra Porikuu festivali jaoks
22 töötuba, 15 matka, 14 kontserti
Rahvarohkemad laadad, spordiüritused, laternamatk
Oli palju väikseid intiimseid sündmuseid
Ära jäi 8 sündmust

Eelarve oli pisut üle 9000 euro, sellest ca 2/3 tuli LEADER koostööprojektist, 1/3
omavalitsustelt.
On olemas ilus visuaal ja sümboliks kollased kummikud, mida saab turunduses kasutada.
Veebilehel käis 2849 külastajat (3815 külastust). Enim külastati alguses ja nädalavahetustel
85,6 % naised, vanus 35-44, peamiselt tallinlased. Enamik külastusi sotsiaalmeediast.
FB jõudis ca 30 000 inimeseni, reaktsioone 6225, 80 % jälgijatest naised.
Seega – väga oluline on teha fb sündmus ja lisada Porikuu kaaskorraldajaks. Seal on raske
silma jääda, seega tuleb jagada, laikida, jälgida.
Väljakutsed:
- Toimumisaeg – sündmuste korraldajatel ei ole suvel aega sügise peale mõelda
- Piiratud ressursid – eelkõige inimressurss
- Sisekommunikatsioon
o üheksa väga erinevat omavalitsust
o infoliikumine on killustunud, info ei jõua ka projektijuhini
o LEADER keskne
NB! Anna palun igast oma sündmuse muudatusest Elisabetile teada
Kuhu edasi?
-

Periood võiks olla lühem – 3.10-1.11 (laupäev-pühapäev), lõpetame hingedeajaga
Tugev ava- ja lõpuüritus
Trükimaterjal

-

o Porikuu kleebishelkurid
o Suured reklaamid nt linnast väljasõiduteede ääres
Loode-Eesti külastuskaart
o Äpis või paberil
o Lahendada ülesandeid, koguda kleepse/templeid, nemad saavad auhindu,
meie saame infot nende kohta
o Sooduspakkumised, kampaaniapakkumised

Monika Evartov – on nõus, et festival peaks olema lühemal ajal, on laialivalguv, ei saa aru,
mis ja kellele. Kõige tähtsam on see, et kellele ja milleks teeme.
Elisabet – jah, peaks olema fokusseeritum. Ühelt poolt tahame olla turunduskatus kõikidele,
aga teisalt peaks olema midagi, mis ühendab.
Annika - me ei räägi turistidest, vaid külastajatest. Persona on 30-40 naine Tallinnast.
Elisabet – me ei ole orienteeritud majutusasutuste täituvuse kasvatamisele, vaid külastajate
toomine piirkonda + oma inimestele vaba aja veetmise võimaluste pakkumine.
Arutelu teemal, kas sündmusi kuidagi piirata või lubada kavasse kõiki? Näiteks kõik
filmiseansid vms. Raske on piirata/valida, mis tohiks, mis ei tohi olla.
Kaija Velmet – teda häiris kodulehel, et oli liiga pikk sündmuste loetelu, liiga segane. Ei
jõudnud sündmustele.
Tiiu Mägi – kindlasti peaks olema tugev avaüritus, see tõmbab tähelepanu. Veel, võiks
sihtida laiemale sihtrühmale.
Monika – sündmused peaks olema grupeeritud. Kohe avalehel võiks olla teemade kaupa.
Fookus võiks olla vabaõhutegevustel, muud toetavad.
Mida siis teha, kas teha ainult sündmuseid, mida tehakse ainult Porikuu jaoks? Mis oleks ka
vale, sest palju sündmuseid, mida tehakse nagunii, toovad samas piirkonda palju külastajaid.
Elisabet – sündmused võiks olla seotud kuidagi sügise ja poriga. Kevadel võiks teha
koolituse, kogemuste jagamise, kuidas oma sündmusega silma paista.
Elisabet – omavalitsusjuhid on väga toetavad. Enamikule omavalitsustele on esitatud
kaasrahastustaotlused.
Tiiu – Porikuu on alles lapsekingades, kindlasti tulevad kaasa ka puuduvad kaks omavalitsust.
Heiki - hea oli reaalajas sündmuste registreerimine, mis oli ka teistele nähtav. Sai
sündmuseid sobitada, et ei oleks ühes külas samal päeval samaliigilist üritust.
Elisabet – hea vahend on ka Porikuu köögipool, siin võiks kokku leppida ühiseid sündmuseid,
kui kellelgi on toit, kellelgi ruum, kellelgi tegevus.
Kaija Velmet – igal sündmusel peaks pakkuma toitu

Leppisime kokku:
-

Tugev alg- ja lõpuüritus
3.10-1.11
Tuleb koolitus/kogemuste jagamine märtsis
Töötame välja soovitusliku statuudi

Heiki – üks valikukriteerium, kui sündmusi saab liiga palju, võiks olla, et teed kellegiga koos.

