
Turismie(evõtjate	enesearenduse	
keskkond-enesehindamine,	
prak7lised	nõuanded,	
juhendmaterjalid	

	Arendustegevused-	seminarid,	
kvaliteedimärgised		

Turismiarenduskeskuse	
kliendihaldurid,	teenuse	
nõustamine	

Ärimudelite	arendamine	–	
koolitused,	prak7kumid,	
nõustamine	1,3	MEUR	

Uute	ärimudelite	rakendamise	
toetus	4,7	MEUR	

Turismiettevõtete 
arenguprogramm 





 
 

Turismiettevõtete 
enesearenduse veebikeskkond

visitestonia.com 
puhkaeestis.ee	



Eestis on ligi 3000 
turismiettevõtet, 
millest pea 2000 on 
väiksemad kui 10 
inimest 
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Arendustegevusteks ei jätku aega.  
Kogu aeg kulub igapäevasele tööle. 

Külaliste vastuvõtt 

Broneeringute haldamine 

Meilidele vastamine 

Kliendiprobleemide lahendamine 

Tellimuste esitamine 

Tellimuste vastuvõtt 

Raamatupidamine 

Tubade korrashoid 

Remont ja heakorratööd 

Loomade eest hoolitsemine 

Toitlustamine 

Reklaam 
Jne 
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Sobivate oskustega tööjõu puudus 

Ühistranspordiühendused Eestis 

Madal ettevõtlusaktiivsus piirkonnas 

Eesti on välisriikides vähe tuntud sihtkoht 

Regiooni (maakonna) atraktiivsus on madal 

Rahvusvahelised transpordiühendused Eestisse 

Turismiobjektide leitavus ja tähistamine 

Koostöö puudumine teiste teie piirkonna teenusepakkujatega 

Koolitusvõimaluste puudumine 

Peamised turismi arengut takistavad 
tegurid 2012. aasta EASi uuringu kohaselt 

Takistab oluliselt 
Takistab mõningal määral 



2018 aasta alguses käivitub 
turismiettevõtete enesearenduse veebikeskkond 



Fookus on juba mõnda aega tegutsenud väikeettevõttel 

30-70 



•  Konkreetne ja praktiline 
eksperdi nõuanne. 

•  Infoga kaasneb alati 
tegevusplaan. 

 
	



•  Areng saab toimuda ainult 
väikeste sammude kaupa. 

•  Maksimaalselt pool tundi 
õppetüki kohta. 

•  Hoomatava suurusega 
ülesanded.  

•  Igaüks saab alustada oma 
tasemelt ja teemadest. 

	



Keskkond ei hakka kunagi 
staatilisena püsima, areneb 
pidevalt edasi. 



1.  Enesehindamise küsimustik 
2.  Tegevusplaan 
3.  Infomaterjalid 
4.  Kuidas mul läheb	

Keskkonda kuuluvad:	

+ Eksperdi abi 
+ Märgiste info ja taotlemine 
+ Objektide info 
	



•  Läbi küsimustiku saad enda 
ettevõtte olukorrast täpse 
pildi. 

•  Küsimustikule vastamine 
tekitab esmase 
tegevusplaani. 

1. Küsimustik	



•  Lugeja ei pea ise 
ülesandeid välja mõtlema, 
me anname talle nad ise 
ette.  

•  Iga ülesanne on 
hoomatava suurusega. 

2. Tegevusplaan	



•  Erialaspetsialistide poolt 
ettevalmistatud 
koolitusmaterjalid. 

•  Tugineb turismivaldkonna 
reaalsetele kogemustele. 

•  Põimitud pool tundi lugemist 
ja konkreetne tegevusplaan. 

3. Infomaterjalid	



•  Võimalused võrrelda oma 
ettevõtet teiste 
ettevõtetega. 

•  Iga ülesande 
lahendamisega näed, 
kuidas Su tase tõuseb. 

 

4. Kuidas läheb	



•  Ettevõte saab turismi 
kvaliteedimärgiseid 
taotleda elektrooniliselt 
siin keskkonnas. 

Märgised	



Kuidas mina saan hakata kasutama? 

Kui Sinu ettevõte on visitestonias juba olemas, siis keskkonna valmides 
logi sisse ja hakka küsimustele vastama. 

	



Aitäh! 

Küsimused aadressil abi@puhkaeestis.ee 
EAS Turismiarenduskeskus 

	


