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Klienditeekond – kvaliteedi teekond

Lii Muru, Margus Timmo

14. aprill 2010

Pärnu/Tori

�Klienditeekond (customer journey),  
kvaliteedi teekond (quality journey) või 
teeninduse täiuslikkuse teekond (service 
excellence journey)

�See on analüüsivahend ja kliendisuhete 
juhtimissüsteemide kujundamise vahend 
teenindusettevõtetes.

�Klienditeekonda saab analüüsida nii suurte, 
väike- ja keskmise suurusega kui ka 
mikroettevõtete kvaliteedi analüüsimisel, 
parendusvõimaluste leidmisel ning 
parendustegevuste kavandamisel
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Kliendi rahulolu

Parandamine Parendamine

MNEE

Motivs kliendi motiivid reisimiseks

Needs külastaja vajadused

Expectations külastaja ootused, soovid 

Experiences külastaja kogemused 

Külastaja soovid ja nende rahuldamine

kliendi kasu ja kliendile oluline väärtus

65% suust- kõrva- suhu informatsioon

20% kodulehelt

vaid 3-5% reklaamikampaania tulemusena

MNEE

Kliendi motiivid - ootused: lähtuvad sihtkoha mainest, 

oma kogemustest, elulaadist. Uurida!!!

Kliendi vajadused: baas- ja lisavajadused. 

Ei piisa ainult vajaduste rahuldamisest, lisada...

Kliendi soovid - ootused: igaühel erinevad, muutuvad. 

Soovide täitmine võimaldab kvaliteeti tõsta

Kogemused: olemas enne teekonda, 

hinnatakse turismitootest saadava elamuse väärtust
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Lähtekohaks on külastaja

Klienditeekonna analüüsiprotsessis vaadeldakse 

klienti kui tervikliku väärtusprotsessi osa: 

�Kas klienditeekond on vastavuses külastaja 

ootuste, vajaduste ja soovidega? 

�Kuidas ta tunneb ennast teekonnal? 

�Kas see on talle arusaadav?

�Mugav? Toetav? Külalislahke?

�Kasulik? Väärtuslik? Aega säästev? Huvitav? 

�Positiivset elamust (kogemust) kujundav? Jne.

�Mida peab külastaja kvaliteetseks?

Klienditeekonna analüüs

�Klienditeekonna analüüsimeetod on lihtsalt 
mõistetav ja kergesti kasutatav 
�Saab läheneda tervikprotsessi elementide 
analüüsimisele ja parendamisele struktureeritult

�Kogu protsessi ja selle elemente on 
võimalik dokumenteerida, mõõta ja hinnata
�Tulemusi saab kasutada parendustegevuste 
kavandamisel

�Tulemused aitavad kujundada juhtkonna 
otsuseid
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Kokkupuutepunktid

�Klienditeekond on kogu periood, mis algab 

kliendi esimesest kokkupuutepunktist

organisatsiooniga ning lõpeb tema 

väljumisega teenindusettevõtte suhteväljast

�Teekonna kirjeldamisel tuleb vaadelda kõiki 

punkte, mille vältel külastaja puutub kokku 
ettevõtte ja seda ümbritseva keskkonnaga

�Kõik kokkupuutepunktid on võtmetähtsusega 

ning neid kutsutakse ka tõehetkedeks

(the momenths of truth)

Tõehetk

�Tõehetk ehk hetkevõimalus on just see aeg ja see koht, 
millal ja kuidas on teenindajal võimalus klientidele 

demonstreerida teeninduse kvaliteeti ja teeninduskultuuri

�See on tõeline võimaluste hetk. Järgmisel hetkel on see 

situatsioon läbi, klient lahkunud ja negatiivselt kogetud hetke

ei ole sageli enam võimalik positiivseks muuta –

st puudub võimalus teeninduskvaliteedi parendamiseks.

� Kui klient ei lahku kohe või saab  temaga muul moel 
edaspidi suhelda, on iga vea parandamine palju raskem ja 
vähem efektiivne kui koheselt positiivse kogemuse 
pakkumine



5

Ebaõnnestunud tõehetk

�Klient kogeb kogu teekonna (kogu teenindusprotsessi) 

vältel mitmeid tõehetki.

�Üksainus ebaõnnestunud tõehetk, näiteks teenindaja 

ebasõbralik vastus kliendi küsimusele, võib negatiivselt 

mõjutada kliendi hinnangut tervikliku kvaliteedi osas, 

ka organisatsiooni (kogu sihtkoha) teeninduskultuuri kohta.

�Oluline on mõista, et suur osa tõehetkedest toimuvad 

väljaspool turismiettevõtet (kodus arvutiga suhtlemisel 

koduleheküljega, helistamisel või e-kirja saatmisel teabe 

saamiseks reisibüroost, laevas, bussis, linnas, kaupluses jne), 

väga suur osa neist on aga turismiettevõttega otseselt 

seonduvad

Positiivne tõehetk

�Külastaja võib igas klienditeekonna etapis lahkuda 

või jätkata teekonda

�Et tagada kliendi soov teekonna jätkamiseks,

peaks iga etapp olema positiivne, lihtne

�Kui klient ise edaspidi ei jätkagi teekonda selle 

turismiettevõttega, edastab ta positiivse kogemuse 

korral seda teistele, kutsudes uusi kliente

teekonnale selle ettevõttega - tasuta turundus
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Klienditeekonna etapid

�Huvi ärkamine (teekond võib seega jätkuda)/ äratamine

või mitteärkamine (teekond ilmselt ei jätku)

�Kontakti loomine (kui  see on meeldiv, klient jätkab; 

kui ebameeldiv, tõenäoliselt ei jätka teekonda)

�Vajaduste ja soovide määratlemine (kas jätkab või ei jätka)

�Broneerimine ja müük

�Teenuste kasutamine ja üldmulje kujundamine

�Hinnangu andmine klienditeekonna ehk teenindusprotsessi 

terviklikule kvaliteedile, aga ka teekonna erinevatele etappidele

ja kokkupuutepunktidele eraldi

Klienditeekonna etappide 

määratlemine ja kaardistamine

Klienditeekonna etapid võivad olla erinevad 

– igal organisatsioonil / teenindusettevõttel tuleb 
need etapid võimalikult hästi 

määratleda, samuti kaardistada

iga etapi sisesed kliendi kokkupuutepunktid 

organisatsiooni teenuste ja töötajatega
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Klienditeekonna etapid näiteks:

�Esmane kokkupuude: Kodulehekülg, 
reklaambuklett, 
nn “naised saunas rääkisid...” ehk suust-suhu info

�Esialgne kontakt (helistas või kirjutas, tundis huvi)

�Teisene kontakt (tuli kohapeale vaatama või läks 
näiteks reisibüroosse, turismi-I-punkti asja uurima)

�Kolmas kontakt (esitas tellimuse)

Klienditeekonna etapid 2

�Kliendi kogemus külastuse ajal (vastuvõtt, 
mugavus, töötajate suhtumine, turvalisus, 
tegevused, toit, teised kliendid, muusika; ka 
kogemused ümbruskonnas, ukse ees jne)

�Lahkumine (arveldamine, tagasikutsumine, 
tänamine ehk veel midagi erilist, nö i-le punkti 
panemine)

�Järeltegevused (kliendi meelespidamine, info 
saatmine jne)
(Mis siis, kui külastaja lahkus halvas tujus?)
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Teie kogemused

�Mis põhjustel võib klient oma teekonna 
katkestada?

�Millised on Teie vastavad isiklikud kogemused? 

�Miks katkestasite klienditeekonna?

�Millisel moel olete Teie „meelitanud” uusi kliente 

asuma teekonnale oma ettevõttesse?

Klienditeekonna kaardistamise 

tulemusel leiame

� klientidest lähtuvad kitsaskohad
(kättesaadavus, lihtsus, mugavus, vajaduste ja 
soovide rahuldamine, külalislahkus, teenindusvalmidus, 
aja säästmine, lubaduste täitmine jm)

�teenindusprotsessi korraldamise kitsaskohad
(töökorraldus , meeskonnatöö, teenindusstandardite olemasolu 
ja järgimine, tehnoloogiliste protsesside kvaliteet jne)

�töötajatega seonduvad kitsaskohad
(töötajate pädevus, teenindusvalmidus, oskus ja soov pakkuda 
ning müüa, koolitusvajadused,  info piisavus, otsustusõigus, 
teenindamise vastavus teenindusstandarditele jms)
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�partneritega seonduvad kitsaskohad
(koostöö reisibüroo või teiste turismiettevõtete teenuste 
vahendajatega; ühine tootearendus ja turundus jne)

�ümbruskonnas „kimbutavad” kitsaskohad
(ümbruskonna teeninduskultuur ja inimeste külalislahkus
ning teenindusvalmidus, infrastruktuur jne)

� ja veel mitmeid teisi kitsaskohti
(riigi ja kohalik turismipoliitika ja regulatsioonid, 

transpordikorraldus jne)

Klienditeekonna 

parendusvaldkonnad 1

Inimesed
�Miks, keda ja kuidas on vaja koolitada?

�Kuidas peab juhtkond ennast arendama?

�Milliseid spetsiifilisi oskusi tuleb omandada?

�Kas töötasusüsteem on motiveeriv?

�Mida tuleks teha töötajate motivatsiooni, 
meeskonnatöö, töökeskkonna
ja informeerituse parendamiseks?
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Klienditeekonna 

parendusvaldkonnad 2

�Kas töötajad tunnevad ennast olulise osana 
ettevõttest, kas nad on kaasatud 

otsustusprotsessi?

�Kuidas oleks vajalik koolitada klienti?

�Kuidas saavad inimesed ennast arendada selliselt, 
et nad mõjutaksid ja toetaksid 

klienditeekonda positiivsel viisil?

Protsessid 1

�Kas protsess on terviklik või „kärisevate 
õmblustega”; kust see võib „käriseda” ja kuidas 
saaks seda vältida?

�Kas sisemiste klientide teenindamise protsess on 
piisavalt hästi korraldatud?

�Kas olemasolevate protsessidega saavutatakse 
soovitud tulemusi või on neid vaja korrigeerida?

�Kas teave liigub otstarbekalt  kuhu vaja ja kas 
seda kasutatakse parimal võimalikul viisil?
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Protsessid 2

�Kas teenindusstandardid ja ametijuhendid 
toetavad protsesse piisavalt või on neid vaja muuta?
�Kuidas on protsesse võimalik muuta nii, et need 
mõjutaksid klienditeekonda positiivselt?

Kaob pidev “tulekahju kustutamine” ja hakatakse 
“kahjutuld” ennetavalt “tõrjuma”

Teenindaja teeb kliendiga koostööd ja klient tunneb
Head teenindust, jääb rahule. 

Püstitatud on tervikeesmärgid, arvestades kliendi 
rahulolu ja organisatsiooni kõik osad mõistavad 
tervikut.

Kaob pidev 

Ressursid ja tehnoloogia

�Materiaalsed ja finantsressursid ning tehnoloogia

�Kas saaks säästvamalt majandada suurendades 
samal ajal klientide rahulolu?
�Kuidas toimetada olemasolevate ressurssidega 
parimal võimalikul klienditeekonda toetaval moel? 

�Kas tehnoloogia uuendamine aitaks 
klienditeekonda parendada?
�Milliseid tehnoloogilisi muudatusi rakendada, 
et need mõjutaksid klienditeekonda positiivselt?
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Koostöö 1

�Kas koostööpartnerid on usaldusväärsed ja 
edastavad meie klientidele positiivseid sõnumeid? 

Kas me ise oleme usaldusväärsed neile?

�Kellega koostöös saaks senisest paremini 
rahuldada klientide soove ja vajadusi?

�Kellega koostöös saaks parendada ümbritsevat 
keskkonda  (sh infrastruktuuri, üldist heakorda, 
teeninduskultuuri jne)

Koostöö 2

�Klienditeekonda kujundavad ja mõjutavad 
paljud turismiasjalised
(sh avaliku, era- ja kolmanda sektori isikud ja 
organisatsioonid, kohalikud elanikud, kliendid jt)

�Milliseid koostöövorme rakendada, 
et need mõjutaksid klienditeekonda positiivselt?
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Kes me oleme ja kes tahame olla

�Klienditeekonna analüüsimisel ja parendustegevuste
kavandamisel tuleb turismiettevõtjal enda jaoks 
lahti mõtestada orienteeritus:

�personaalsusele versus massidele

�sihtrühmadele versus kõikidele kõike

�suurepärasele külastuselamusele vs keskpärasusele

�Eristumine, unikaalsus, originaalsus

versus tavapärane, „meie ka”

�Kliendikesksus versus tootekesksus

Analüüsi lõppeesmärk

�Selge plaani kavandamine, mille abil saab 

teadlikult ellu viia vajalikke parendusi 

ja tõsta klienditeekonna kogukvaliteeti, 

suurendada klientide rahulolu ning 

organisatsiooni konkurentsivõimet. 

�Klienditeekonna juhtimine tähendab 

üldise ehk kogukvaliteedi juhtimist



14

Klienditeekonna haldamine

�Klienditeekonna haldamisega tulevad toime olulisi 
teeninduspädevusi (sh terviklik mõttelaad,
teeninduslik mõttekultuur ja -hoiak) valdavad töötajad. 

�Töötajad peavad lisaks erialateadmistele ja 
-oskustele valdama ka nn metatasandi oskusi, 
milleks on loovus, paindlikkus ja kohanemisvõime. 

�Rahulolevaid ja lojaalseid kliente loovad 
mitte üksiktöötajad, vaid kõik organisatsiooni 
töötajad ja kogu organisatsiooni kultuur 
(mis on märgistatud teeninduskultuuriga). 

Meeskonnatöö 1

�Võtmeisikuks teeninduskultuuri loomisel ja 

arendamisel on organisatsiooni juht kui 

visionäär ja isikliku eeskuju näitaja. 

�Juht on alati seal, kus abi vaja
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Sooritusvalmidus

Klienditeekonna kvaliteedi tagamisel on tähtis kõigi töötajate

kõrge sooritusvalmidus,

iseseisev otsustamis- ja reageerimisoskus, enesedistsipliin ja

kõrge töömoraal. 

Valmisolek hea töö tegemiseks. 

Mitte ainult juht ei kiida, klient kiidab ju kui ta rahul on. 

Endal heameel heast, rõõmuga tehtud tööst ja tulemusest.

Ei süüdista ega sildista klienti. Tuleme olukorraga toime. 
Teeme paremini, et klient jääks rahule...

Meeskonnatöö 2

�Kõige olulisemaks küsimuseks 
klienditeekonna kvaliteedi tagamisel on hästi 
häälestatud meeskonnatöö.

Kliendid ja nende vajadused muutuvad konkreetseks
ka nendele töötajatele, kes otseselt külastajatega 
kokku ei puutu.

Osakondadevahelise suhtlemise kvaliteediprobleemid
lahenevad, iga töötaja mõistab kliendi tähtsust.
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Teenindamise etapid

Turundussõnum

Müügitoetus

Otseturundus

Püsikliendid

Suhteturundus

Aktiivne pakkumine

Siseturundus

Kaebuste käsitlemine

Mis mõju teenusel 

on?

Teenuste saadavus

Personali tegevus

Tegevuse sujuvus

Teenindaja 

suhtumine

Teenindusvõime

Oskused ja tahe

Kuidas asjad 

toimivad?

Nähtavad:

Trükised

Webi koduleht

Info

Suhtekorraldus

Kliendid

Ruumid

Välisilme

Mida otsin?

Teenindusele järgnev 

etapp

TeenindusetappTeeninduseelne 

etapp

Näide klienditeekonnast hotellis

Otsus:
minna

puhkama

Hangin
teabe 

Kontakt:
kiri,

telefonikõne

Bronee-
rin

Saabun
Check-in

Võtan 
teenuse

Söön
õhtustMagan

Söön 
hommikust

Check-out
Maksan

arved

Tagasiside
Hotellist,

Uued pakku-
mised



17

Rühmatöö: klienditeekonna etapi 

kaardistamine

1. Kliendi e-posti päring 
(tahaks puhata, kas on midagi pakkuda; või...?)

2. Kliendi saabumine ja vastuvõtmine 
3. Hommikusöök (kaardista ka kliendi vajadused,
ootused, soovid ja erijuhtumid)

4. Vaba õhtupoolik (klient on 3- päevasel tööreisil)
5. Külastaja lahkumine

Rühmatöö tulemuste ettekandmine ja 

analüüs
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35

Klienditeekond – turundamine ja mõõdikud

Turundamine klienditeekonnal

�Klienditeekonna igal etapil toimub ettevõtte
turundamine.

�Kas sellele on meie turismiettevõtetes mõeldud ?
�Ilmselt on veel palju kasutamata või vähe
kasutatud turundusvõimalusi.

�Turundust tuleb õppida nägema ja kasutama 

palju laialdasemal ning sügavamal viisil kui 

seda traditsiooniliselt on tehtud.



19

Turundus on:

�kogum kokkuvõtlikke teadmisi ehk teadus

�ettevõtte juhtimise filosoofia ehk mõtteviis

�ettevõtte erinevate funktsioonide ja 

tegevuste korraldamise viis

�klientidele ja avalikkusele suunatud 

vahendite, tehnikate ja tegevuste ahel

Retseptid....

Turundusküsimustele ei ole olemas

õigeid ja valesid vastuseid või lahendusi.

Mõned neist võivad olla head ja mõned halvad, 

mõned kallimad ja mõned odavamad, 

mõned ei tööta aga üldse. 

Vastused saab teada vaid 

läbi turundusalase teadlikkuse tõusu ning

praktiliste kogemuste.
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Turunduslik mõttelaad

�Turundusliku mõttelaadiga ettevõtte 

juhtkond esitab iga oma äritegevust 

puudutava otsustuse eel küsimuse:

Kuidas reageerivad sellele meie 

(soovitavad) kliendid?

Milleks turundada?

Turundustegevused on ainukesed 

tegevused, mis toovad klientidelt 

raha sisse! 

Kõik teised tegevused nõuavad raha!

(Asjatundjate tähelepanekud)



21

On olemas kolme liiki ettevõtteid: 
need, kes ise midagi teevad; 
need, kes vaatavad pealt, 
kui midagi tehakse,
ja need, kes imestavad, mis küll tehtud on. 

(Tundmatu autor)

Edukad firmad ei räägi turundusest, vaid 
tegelevad sellega. (J. J. Fox 2003)

Turunduse mõõdikud

�Kõiki turundustegevusi saab klienditeekonna
etappidest lähtuvalt kaardistada, 

analüüsida ja parendada. 

�Iga organisatsioon võib leida selleks oma 
lähenemise ja meetodid. 

�Lihtne meetod:  3 x 3 x 3M meetod, 
mis võimaldab analüüsitavat teemat lahti 
mõtestada sügavalt ja samas detailselt 
(määratledes ühtlasi vastavad mõõdikud)
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Mõõdikud 3 x 3 x 3

Mõõdikute kujundamine 1

� Igasuguste plaanide ja kavade arendamisel tullakse 
küllaltki hästi toime olukorra analüüsimisega

(retrospektiivse ehk tagasivaatava osaga). SWOT

�Märksa rohkem raskusi valmistab aga
arendava ehk tulevikkuvaatava osa kavandamine. 

Sageli ei osata tähelepanu pöörata detailidele ega 
valida  konkreetseid mõõdikuid 

protsesside mõõtmiseks ja hindamiseks.
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Mõõdikute kujundamine 2

�3 x 3 x 3 mõõdikute meetod. 

Meetodi ideeks on klienditeekonna analüüsi tulemusel:
�3. Iga klienditeekonna etapi kohta kolme olulisema 
parendusvaldkonna väljaselgitamine ja kirjeldamine. 

�3 x 3. Edasi järgneb iga parendusvaldkonna kohta kolme 
konkreetse parendusmeetme ehk mõõdiku kavandamine

�3 x 3 x 3. Seejärel minnakse veelgi sügavamale ja 
leitakse iga parendusmeetme laiema mõõdiku kohta veel 
kolm väga konkreetset kitsamat mõõdikut.

Näide mõõdikutest 1

�Klienditeekonna etapp: Kliendi vastuvõtmine 
(inimestega seonduv valdkond)

Märkus: Kliendi vastuvõtmise etapi parendamisel analüüsida 
eelkõige inimestega seonduvat  ja lisaks ka protsesse, 
materiaalseid ja tehnilisi ressursse, koostööd –
ja nii ilmselt ka iga teise klienditeekonna etapi juures

�Kolm olulisemat parendusvaldkonda 
(selgusid klienditeekonna analüüsist)
1. Suhtlemise alustamine kliendiga
2. Kliendi vajaduste ja soovide täpsustamine
3. Teenuste soovitamine
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Näide mõõdikutest 2

1. Suhtlemise alustamine kliendiga
(1. parendusvaldkond) mõõdikud:

1.1.Kliendi kohene märkamine. 
Analüüsist selgus, et klienti tihtipeale koheselt ei 
märgata ega alustata temaga suhtlemist, mistõttu 
klient tunneb ennast ebamugavalt ja mitte oodatuna. 

1.1.1. Klienditeenindaja tõstab kliendi sisenemisel 
koheselt pilgu temale,
1.1.2. Klienditeenindaja tervitab või kui teenindab 
teist klienti (ka telefonitsi), siis vähemalt noogutab tervituseks
1.1.3. Klienditeenindaja lõpetab koheselt suhtlemise kolleegiga

Näide mõõdikutest 3

1.2. Kliendi tervitamine. 

Analüüsist selgus, et ”Tere”on tihtipeale formaalne, 

rutiinne, emotsioonitu. Mida pakute!

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.3.Kliendile naeratamine. Analüüsist selgus, 

et teenindajad on tihtipeale väga tõsised
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3
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Parendusmõõdikute leidmine

3. Tootekesksest elamusekeskseks

Turunduse parendusvõimalused (mõõdikud) kuidas seda teha!
3.1. Alustada reklaamteksti emotsionaalselt, mitte materiaalsete
toodete keskselt

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

3.2. Tuua iga toote tutvustusse emotsionaalne element
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3

3.3.Muuta pildivalikut ning tuua piltidele inimene ja tegevused
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

Tulemus: Reklaamtekst hakkas elama, elama hakkasid tubade 
ja voodite arvud, loengusaalide ruutmeetrid jms.

Rühmatöö: Klienditeekonna etapi 

turunduse parendamine 

3 x 3 x 3 meetodi kasutamine

1. E-kirjavahetus

2. Kliendi saabumine ja 
vastuvõtmine

3. Hommikusöök

4. Vaba õhtupoolik

5. Kliendi lahkumine 

(võimalik tegevus pärast lahkumist)
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Terviklik külastuselamus

Turismitoode on terviklik külastuselamus, mis 
kujuneb kogu klienditeekonna kogemuste põhjal

Seda ei saa enne ostu käega katsuda, proovida, 
maitsta ja nuusutada ega pärast remontida 

kui midagi viltu läks. 

Turundus võimaldab kliendile luua soovitava, 
köitva, samas aga ka realistliku 

ettekujutuse turismitootest

(Asjalike turundajate õigustus oma turundus-toimetustele)

Turismitoote põhiomadused

�Turismitoode on mittemateriaalne

�Turismitoode on heterogeenne

�Turismitoode sünnib koostöös kliendiga

�Turismitoode ei saa muutuda omandiks

�Klient ostab unistuse ja saab mälestuse!
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Toode/teenus on mittemateriaalne

�Pakutav turismitoode on mittemateriaalne, 

seda ei saa enne ostu “käega katsuda”:

�raske on kontrollida kvaliteeti enne ostuotsust 
ja teenuse kasutamist (suur risk ostmisel);

�turismitoote “tootmine” ja kasutamine toimuvad 
samaaegselt, protsessis;

�halba turismitoodet, sh kehva kvaliteeti ja 

teenindamist ei saa ringi vahetada.

Turismitoote põhiomadused

•Turismitooteid ei saa ladustada ega kiiresti 
kohandada vastavalt nõudlusele, 

on vajalik mahu varajane planeerimine.
•Turismitoode on enamasti kombinatsioon
erinevatest ja üksteist täiendavatest toodetest ja 
teenustest
•Turismiettevõtted on vastastikkuses sõltuvuses.

•Võtmerolli võivad mängida vahendajad
•Turismitoote pakkujatel ja klientidel on sageli 
erinevad arusaamad turismitootest.
•Turismiturg on ebastabiilne ja kliendid on 
vähem lojaalsed kui kaupade turul
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Turismitoote põhiomadused 

�Turisminõudlus on suuresti sõltuv hooajast.

Turismile avaldavad suurt mõju välised, 

kontrollimatud ja ettenägematud tegurid.

�Valdaval osal turismiettevõtetest on suur 

püsikulude osakaal, mis suurendab riski.

�Turismitooteid on väga palju,  klientide 

valikuvõimalused üha kasvavad.

�Klientide hinnangut mõjutab tugevalt 
sihtkoha ja turismiettevõtte maine.

Siseturundus

�Turismiettevõttes on kõik töötajad  turundajad

�Seetõttu on äärmiselt oluline siseturundus

ja selle väga hea korraldamine 

töötajate kaasamine, koolitamine, motiveerimine, 

informeerimine (ka toateenija, elektrik, liftipoiss 

räägib oma firmast, teenustest...hästi)

�Turismitoote populaarsus on suuresti sõltuv 

“turismimoest”
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Suhteturundus

•Mõista püsiklientide soove ja vajadusi, hoida neid

•Mõjutada kogu organisatsiooni, suhelda klientidega 

•Kaasata turundusse kõik ettevõtte töötajad

Full-time marketers; part-time marketers

Kogu ettevõtte ja partnerite orienteeritus turundusele

•Tänapäeval kõige soovitavam, seotud otseselt

teeninduskultuuriga

Klient on muutunud

�Klientide kogemus, nõudlikkus ja 

hinnatundlikkus suureneb.

�Neil on järjest vähem aega ja nad tahavad, 

et kõik oleks käepärast.

�Nad tajuvad, et on palju valikuvõimalusi, ja teavad, 

et “erilisust” suudavad pakkuda vaid vähesed.

�Nad ootavad kõrgetasemelist teenindust.

�Nad on üha vähem ühele firmale lojaalsed.
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Midagi siin ilmas ei
juhtu iseenesest!

Ei saa loota, et  turismitoode, kui fantastiline see ka poleks, 

müüb end ise. Mitte miski ei müü end ise!

Täna on kliendid, aga homme?

Vaid hoolikalt kavandatud turismiturundus müüb

Kaasa aitab kliendi tagasiside - suhteturundus, 

Rahulolev klient on teie kaasturundaja

Rühmatöö: reklaamtrükiste analüüs

Pidepunktid analüüsiks:
�Eesmärk ja sellele vastavus
�Kellele? Mida ja kuidas pakutakse?

�Teksti ja fotode sõnumid, informatiivsus ning 
korrektsus. Kirjelda...

�Milliseid emotsioone tekitab?

�Millist väärtust kliendi jaoks trükis edastab?
Kuidas saaks teha paremini?

�Parendusettepanekud
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Täname!

Kohtumisteni!

E-post: lii.muru@mail.ee

timmo@kagureis.ee


