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Messidel ja workshop’idel osalemine 2016

European Union
European Regional
Development Fund

Investing
in your future

Jaanuar

Matka mess 
Helsingis   
21.–24.01  
400/600 €

Veebruar

Stockholm Travel 
Show 11.02   
200 €

Märts

ITB mess  
09.–13.03.   
800 €

Rootsi workshop, 
märtsi keskpaik  
200 €

Aprill

Venemaa roadshow
4.-8.04 Ufa,
Samara, Naberež-
nõje Tšelnõ, Kaasan
11.-12.04 
Ekaterinburg, 
Tšeljabinsk
(Info saabub 
erialaliitude kaudu)

IMEX mess 
Frankfurdis 
19.–21.04   
1800 €

Peterburi workshop
19.04
250 €
Moskva workshop
21.04
200 €

Hiina roadshow 
(aprilli viimane 
nädal)

Soome äriturismi 
workshop  
250 €

Mai

Äriturismi 
workshop Viinis 
11.05  
200 €

Äriturismi 
workshop Pariisis 
12.05  
200 €

Juuli

Jaapani 
workshop

September

USA workshop  
New Yorgis

Venemaa 
roadshow
(septembri lõpus)

Oktoober

Baltic Connecting 
Riias, oktoobri 
esimesel nädalal 
250 €

Hamburgi ja 
Düsseldorfi 
workshop  
200 €

Peterburi workshop
250 €
Moskva workshop
200 €

Äriturismi workshop 
Brüsselis 26.10.   
200 €

November

IBTM mess 
Barcelonas   
29.11–01.12   
1800 €

Detsember

Norra workshop 
01.12.   
200 €
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JAANUAR 
-  Matka mess Helsingis, www.matkamessut.fi.    
 Põhjamaade suurim turismimess. Kohtade arv  
 Eesti stendis 9.  
 Registreerimine on lõppenud (toimus 2015. aasta lõpus).
VEEBRUAR     
-  Stockholm Travel Show,  
 www.stockholmtravelshow.se, ainult   
 turismiprofessionaalidele mõeldud mess, kuhu   
 oodatakse osalema ca 800 ostjat. Kohtade arv: 6.  
MÄRTS      
-  ITB mess Berliinis, http://itb-berlin.com Euroopa üks 
 suurimaid turismimesse. Kohtade arv: 9.  
 Registreerimine on lõppenud (toimus 2015. aasta  
 lõpus).  
-  Rootsi workshop Stockholmis. Kohtade arv: 15.    
 Workshop’ile oodatakse ca 20 ostjat.  
APRILL      
-  Venemaa roadshow: 4.-8.04 Ufa, Samara, Naberežnõje  
 Tšelnõ, Kaasan; 11.-12.04 Ekaterinburg, Tšeljabinsk.  
 (Info saabub erialaliitude kaudu). 
-  Äri- ja konverentsimess IMEX, professionaalide mess,  
 kuhu minnakse välja Eesti stendiga. Kohtade arv: 8. 

-  Moskva ja Peterburi workshop´id: Peterburis kohti  
 26 ja Moskvas 20. Seminarile oodatakse ca 150 ostjat  
 Peterburis ja 60 Moskvas. 
-  Hiina roadshow. Toimub neljas linnas: Pekingis,   
 Shanghais, Hong-Kongis ja Chongqing’is.  
 Kohtade arv: 10-15. 
-  Soome äriturismi workshop. Kohtade arv: 30.
MAI      
-  Äri- ja konverentsiturismi infoseminar/workshop   
 Pariisis. Kohtade arv: 15. Seminarile oodatakse  
 ca 45 ostjat.    
-  Äri- ja konverentsiturismi infoseminar/workshop 
 Viinis. Kohtade arv: 10. Seminarile oodatakse  
 ca 20 ostjat.
JUULI 
-  Jaapani workshop. Kohtade arv: 5. Workshop’ile   
 oodatakse 40 osalejat.
SEPTEMBER 
-  USA workshop New Yorgis. Päeva esimeses pooles 
 on New Yorgi reisikorraldajatele mõeldud 
 workshop. Teises osas esitlused reisiagentidele ja 
 turismiajakirjanikele. Kohtade arv: 4. 
-  Venemaa roadshow

OKTOOBER     
-  Baltic Connecting. Eesti, Läti ja Leedu ühisprojekt.  
 Üritusele tuuakse ca 45 kaugturgude (USA, Jaapan,  
 Hiina, Lõuna-Korea) reisikorraldajat. Kohtade arv: 15. 
-  Workshop Hamburgis ja Düsseldorfis. Kohtade arv: 20.  
 Workshop’ile oodatakse ca 40 osalejat mõlemas   
 linnas. 
-  Moskva ja Peterburi workshop´id: Peterburis kohti 26  
 ja Moskvas kuni 20. Workshop´ile oodatakse ca 150  
 ostjat Peterburis ja 60 ostjat Moskvas. 
-  Äri- ja konverentsiturismi infoseminar/workshop   
 Brüsselis. Kohtade arv: 15. Seminarile oodatakse  
 ca 40 ostjat.
NOVEMBER 
-  Äri- ja konverentsimess IBTM: professionaalide mess,  
 kuhu minnakse välja Eesti stendiga. Kohtade arv: 11.
DETSEMBER     
-  Oslo workshop.  
 Oslo regiooni reisikorraldajatele suunatud   
 kontaktüritus workshop’i vormis. Kohtade arv: 15.   
 Workshop’ile oodatakse ca 30 ostjat.

1.  Messidele ja workshop’idele registreerumine   
 Registreerimisvorm asub siin.  
-  Esimesel poolaastal toimuvatele messidele ja   
 workshop’idele registreerimise lõpptähtaeg on  
 31. jaanuar 2016.
-   Teisel poolaastal toimuvatele messidele 
 ja workshop’idel registreerimine algab maikuus,   
 registreerimise lõpptähtaeg on 10. juuni 2016.
Kõikidele ettevõtetele ja regioonidele, mis on liitunud 
EAS Turismiarenduskeskuse infolistiga, saadetakse 
registreerumise kohta e-kiri.
2.  Osalustasu ja arved
-  Kontaktüritustel osalemine on kõigile ettevõtetele ja  
 organisatsioonidele tasuline. 
-    Osalustasu suurus sõltub workshop’i toimumise   
 sihtkohast. Mida kaugem turg, seda suurem on EASi  
 poolse toetuse osakaal ja seda väiksem osalustasu. 
 Messide osalustasud on erinevad, sõltuvalt messi- 
 pinna suurusest jm messiga kaasnevatest kuludest.  
-   Osalemistasu sisaldab kohta workshop’il ning ühte  
 esindajat ettevõtte või regiooni kohta (välja arvatud  
 Venemaa turg, kus on osalustasu sisse arvestatud  
 kaks esindajat ettevõtte või regiooni kohta). 
-  Osalemistasule ei lisandu käibemaksu.  
-  Osalustasu hulka ei kuulu reisikulud (transport,   
 majutus jms).
-  Arved workshop’idel osalemise eest saadetakse 
 välja kohe peale registreerimistähtaja lõppu  
  ning osalejate väljavalimist.  
 Arved äriturismi messide (IMEX ja IBTM) osalustasude  

 kohta saadab Eesti Konverentsibüroo koostööpartner  
 ja arvele lisandub käibemaks.
-  Workshop’il osalemisest on võimalik loobuda koos 
  osalustasu tagastamisega kuni neli nädalat 
 enne ürituse toimumist.  Hilisema tühistamise korral  
 osavõtutasu ei tagastata.  Loobumise soovi korral  
 tuleb vastavasisuline e-mail saata aadressile   
 marketing@visitestonia.com.
3.  Osalejate valik
-  Juhul kui ühel workshop’il soovib osaleda rohkem  
 ettevõtteid kui selleks on kohti, teeb lõpliku osalejate  
 valiku EAS Turismiarenduskeskus koostöös sihtriigi  
 välisesindajaga järgmiste kriteeriumite alusel:
 *  õigeaegselt esitatud taotlus;
 *  messi/workshop’i teemadega haakuvate toodete ja  
    teenuste olemasolu ning sobivus sihtturuga;
 *  sihtturult osalevate ostjate huvid;
 *  samuti võetakse valiku tegemisel arvesse, et  
  workshop’il oleks esindatud Eesti ettevõtted   
  võimalikult laiapõhjaliselt (reisikorraldajad, erineva  
  kategooria hotellid, atraktsioonid jne);
 *   kui valik on kahe samaväärse ettevõtte  
  vahel,  eelistatakse erialaliitudesse (ETFL, EHRL,  
  ESPAL) kuuluvaid ettevõtteid.
 *   õigeaegselt tasutud arve varasemate teenuste  
  eest  EASile.
4.  Tulemused
-  Kõigil osalejatel on kohustus täita pärast  
 messil/workshop’il osalemist kahe nädala jooksul  

 tagasisideankeet, mis saadetakse osalejatele pärast  
 workshop’i e-kirja teel.
5.   Vähese tähtsusega abi (VTA)
 Eesti kui reisisihtkoha tuntuse suurendamise   
 eesmärgil korraldatavatel infopäevadel, messidel  
 ja workshop’idel osalemine võib sisaldada vähese  
 tähtsusega abi.
Kontrolli oma ettevõtte vähese tähtsusega abi  
vaba jääki.

Eeltöö olulisus
-  Workshop’il osalemise tulemuslikkus sõltub paljuski  
 eeltööst, mida ettevõtted on enne ürituse toimumist  
 teinud. Toome siinkohal välja mõned soovitused:
-   loe läbi EAS Turismiarenduskeskuse koostatud   
 konkreetse sihtturu turismi-uuringud, kust saab  
 palju põhjalikku infot turu eripärast ja sealsete   
 potentsiaalsete turistide ootustest;
-  võta workshop’ile kaasa tooted, mis on mõeldud   
 konkreetse sihtturu jaoks; 
- tööta läbi workshop’ile registreerunute nimekiri enne 
 üritust ja selgita välja enda jaoks kõige   
 huvipakkuvamad kliendid;
-  valmista ette materjalid, mis on sihtturule sobivas  
 keeles (eriti tähtis Venemaa ja Aasia turgude puhul);
-    valmista ette lühike (1–2 min) tutvustuskõne oma  
 ettevõtte ja pakutavate toodete kohta. 

Messidel ja workshop’idel osalemise tingimused

http://www.matkamessut.fi
http://www.stockholmtravelshow.se
http://itb-berlin.com
http://docs.google.com/forms/d/10lb33f6Y_bKQtsLfRsdV57bry22DcNDdZOSZMTHhctg/viewform?c=0&w=1
mailto:marketing@visitestonia.com
http://www.fin.ee/riigiabi
http://www.fin.ee/riigiabi
http://www.puhkaeestis.ee/et/eesti-turismiarenduskeskus/pressiruum/turismi-arengu-ulevaated

