Sündmuse väliskülastajate ööbimiste tõendamise juhend
Juhend on koostatud turismitoetuste “Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamine” ja
“Rahvusvaheliste suursündmuste toetamine” saajatele.
Rahvusvaheliste sündmuste toetamise üheks tingimuseks on väliskülastajate poolt loodud
ööbimised Eesti majutusettevõtetes. Näide: kui sündmusel viibib 500 väliskülastajat ja iga
väliskülastaja ööbib Eestis 2 ööd, on ööbimisi kokku 1000.
Taotlusvormile ööbimiste numbrina tuleks märkida ainult need ööbimised tasulistes
majutusettevõtetes, mida on võimalik tõendada ja lisada infoks ka muud ööbimised
(koolimajades, eraisikute juures, telklaagrites jne). Taotlusesse esitatakse selgitused, mille alusel
ööbimiste arv prognoositakse: kuidas ööbimisi mõõdetakse, kuidas tõendatakse?
Sündmuse järgselt tuleb aruandes esitada: sündmuse külastajate koguarv, väliskülastajate arv,
väliskülastajate viibimise aeg (ööbimiste arv tasulistes majutusettevõtetes), suursündmustel ka
väliskülastajad riigiti.
Igal sündmusel on omad eripärad, mis tulenevad toimumise kohast (kui palju on piirkonnas
majutuskohti), sündmuse liigist (spordi- või kultuurisündmus, tasuta, piletiga või
registreerumisega, piiratud või piiramata ligipääsuga) ning külastajate profiilist (millist
majutustaset soovitakse).
Kuna enamasti tekivad andmed väliskülastajatest läbi erinevate allikate (esinejate/võistlejate
registreerumisankeedid ühe allikana ja pealtvaatajate andmed teise allikana), tuleb ööbimiste
tõendamiseks esitada andmed, mis tuginevad vähemalt kahele allikale. Mitmes allikas kattuvad
ööbimised tuleb maha lahutada ja vastav selgitus lisada.
Näiteid sobilikest tõendustest:
• Registreerumise andmed viisil, mida on võimalik säilitada (näiteks elektrooniline ankeet)
• Partnerhotellide kinnitus sündmusel osalevate väliskülastajate ööbimistest või arved, mille
alusel on korraldaja ja hotell omavahel arveldanud
• Nimekirjade esitamine EASile ei ole üldjuhul vajalik, kuid need tuleks säilitada
edaspidiseks tõendamiseks
• Reisipartneri andmed välisturgudele müüdud pakettidest, kui pakett sisaldab ka sündmuse
piletit
• Külastajate mobiilipositsioneering, mille puhul on oluline lisada ka sündmusevälise
võrdlusperioodi andmed, et eristada piirkonnas tavapäraselt viibivad väliskülastajad.
Tallinnas ja Tartus toimuvate sündmuste väliskülastajate andmete kogumiseks tuleb
mobiilpositsioneerimise metoodika eelnevalt EASiga kooskõlastada
• Muu külastajauuring, näiteks tagasisideuuring, mille käigus kogutud andmed on
taasesitatavad kas uuringus kasutatud elektroonilisel platvormil (näiteks vastaja IP aadress)
või paberil
• Soovitame andmeid koguda kaasaegsel viisil – elektroonselt – mis on soodne,
tulemusi on lihtne töödelda ja mis edendab säästvat mõtteviisi
• Piletimüügiga sündmusel tõend välismaksetega müüdud piletitest (kui välismaksega on
ostetud mitme päeva pilet, sobib tõenduseks vastav päevade/ööde arv)
• Sündmuse enda võimalustest lähtuv muu eelnevalt kooskõlastatud tõendusmeetod
• Aerofoto, vaatlus, loendus sobib täiendavaks tõendusmaterjaliks
Lisainfo: Anni.Laanemets@eas.ee

