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Ajakirjanikud

Incoming ettevõtted 

B2B

Välismaine

reisikorraldaja B2B

Lõpptarbija B2C



Messikülastaja

Touresti on viimastel aastatel külastanud 26 – 30 000 

inimest

- Tavainimene ja korporatiivostja

- 2000-2500 professionaali/turismiasjalist

- 60-75% on huvitatud puhkamisvõimalustest Eestis

- 40-60 % on huvitatud ehedast Eestimaisest toidukaubast

Tõsta oma müügivõimekust!

Erinevatel sihtgruppidel on erinevad huvid, vajavad 

erinevat ettevalmistust



Ajakirjanikud – mida nad ootavad

Suur huvi turismiteemade vastu

Igal messil u 30 ajakirjanikku, 220-250 kajastust

Lisaks välisajakirjanikud

Peamiselt reedel, teeb korraga mitu materjali

Esmane huvi - sooduspakkumised ja hinnad

Aga kindlasti ka kõik, mis on eriline, paistab silma, kuhu 

juhatatakse

Maakondlik ajakirjanik otsib maakondlikku sisu



Ajakirjanikud - kuidas ennast ette 

valmistada

 Sõnasta teemad, millega tahad esineda

Ole valmis ajakirjanikega suhtlema

Otsi messile tulevate ajakirjanikega ka ise juba enne 
kontakti (maakondlik meedia), tutvusta neile oma 
väljapanekut ja teemasid

 Paku uusi lähenemisnurki või huvitavat statistikat oma 
tegutsemisvaldkonna kohta

 Paku huvitavat visuaalset lahendust - TV ja fotograafid 
hindavad seda väga



Ajakirjanikud - kas minu uus toode/teenus 

on tegelikult uudisväärtusega? 
 Värskus

Eile aset leidnud sündmus ei ole kindlasti enam värske.

 Päevakajalisus
Sündmus või fakt, mis on aktuaalne seoses meedias samaaegselt laialt käsitletavate teemadega.

 Konfliktsus
Konflikt tähendab muutust või vastuolu. Nemad arvavad ühte, meie arvame teist. Mingil määral 
konfliktsust peab olema sees igas uudises.

 Prominentsus
Toimunud sündmusega on seotud üks või mitu avaliku elu tegelast. Vahet tuleb teha kas tegu on 
inimestega, kes on kuulsad, sest nad on kuulsad, või inimestega, kes on tuntud oma tööde ja 
tegude pärast.

 Emotsionaalne ja geograafiline lähedus
Inimestele on olulisemad sündmused, mis toimuvad nendele tuttavates paikades või tuttavate 
inimestega. Geograafiliselt ja emotsionaalselt lähedaste sündmustega suudavad inimesed 
rohkem samastuda.

 Mõju
Kui edastatav info mõjutab paljude inimeste igapäevaelu ja otsuseid, on see kindlasti 
uudisväärtuslik. Mõju on eelkõige nendel sündmustel, millega inimestel tuleb paratamatult kokku 
puutuda.

 Erakordsus
Erakordsed on need asjad, mida tavaliselt ei juhtu. Seda tuleb vaadelda siiski väga suures 
plaanis, sest valdkondlik erakordsus ei ületa tavaliselt tavameedia tähelepanu.



Incoming reisiettevõtted (B2B)

Tegeleb ekspordiga (u 35 ettevõtet)

(heal lapsel mitu nime: incoming, inbound, IC firma, DMC)

Tegeleb ühel või mitmel välisturul, tunneb turgu süviti, teeb 
aktiivselt turundust ja müüki välisturgudel

Hulgiostja, kes traageldab kokku paketi erinevatest 
turismitoodetest ja -teenustest ja müüb selle…

Välismaisele reisikorraldajale (grupid, individuaalturistid) 

Välismaisele korporatiivkliendile (MICE)

Kodumaisele korporatiivkliendile



Välismaine reisikorraldaja (B2B)

 Müüb reisitoodet (Eesti-Baltikumi ringreis) oma riigi lõpptarbijale

a)ostab selle kohalikult incoming reisiettevõttelt

b) paneb kokku kohalike turismiettevõtete poolt pakutavast

Tourest Hosted Buyers Programme (6-9.02.2020)

Valitud välismaised reisikorraldajad (Tourest 2020: 50+15)

- Otse- või sujuvad lennuühendused: Rootsi, Norra, Taani, UK, Saksamaa, 
Austria, Holland, Belgia, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania; Soome grupp

- On huvitatud lisama Eesti (Balti riigid) portfoliosse

- Müüb Tallinnat, aga võiks laiendada kogu Eestile

- Otsustajad: juhid, müügijuhid, tootejuhid

ETFL+EAS+lennuvedaja+sihtkohad =ühiste jõududega toome kohale

4 päeva: Tallinn, Tourest/workshop, Põhja-Lõuna-Lääne post-tuurid



Kuidas võtta maksimumi B2B müügiüritusest

ehk kuidas jõuda välismaise ostjani? 

WORKSHOP – B2B kontaktkohtumiste 
formaat



Tourest Hosted Buyer Programme 



SAMM 1 - ettevalmistus workshopiks

 Kes on ostjad? Milline on nende taust

 Kellega neist tahaks kohtuda? Valiku põhimõtted

 Eelbroneeritud kohtumiste planeerimine

 Kohtumisteks valmistumine



SAMM 2 - kohtumine workshopil 

Minu toode: kiire esitlus, põhilised USP 

Mida soovib teine pool:  

1) mis on põhitegevus 

2) millest huvitub Eesti toote kontekstis 

3) millega saaks mina talle kasulik olla

Mida leppisime kokku: järgmised sammud koostöö 

alustamiseks ehk mida saadan talle follow-up kirjaga



SAMM 3 - follow-up ehk tegelik töö

 Follow-up e-kiri

Materjalid saatmiseks

 Follow-up 2

 E-kirjast kokkuleppeks ja broneeringuks



Materjalid

Mida pakun

 Kellele pakun  (eri segmendid, eri turud)

 Keda ootan kohtuma

 Fotomaterjal

 Keelekontroll



ETTEVÕTTE PROFIIL - kuidas ennast 

kirjeldada

 Kuidas eristuda

 Võrdlus konkurendiga

 Näiteid



Kuidas võtta maksimumi messiest ehk 

kuidas jõuda eestimaise ostjani?

Müügiprotsess

B2B
Ratsionaalne, planeeritud, hästi 

mõõdetav

Suurem väärtus käibele

Müügiprotsess toetub 

kliendisuhte arendamisele

Nõuab pikka plaani

B2C
Emotsionaalne, loob ettekujutuse

kohese vajaduse järele

Madalam väärtus käibele

Müügiprotsess keskendub ostule, 

mitte kliendisuhte arendamisele

Lühike müügitsükkel ja tihendam 

seos turundusega

Mõlemad vajavad müügiprotsessi

Mõlemad vajavad vastavusse viimist turundusega

Mõlemad vajavad laitmatut klienditeenindust



Tee messipakkumine, mis on unikaalne 

ja paneb ostja… B2C

 Broneeringut tegema

Osaliselt või täissummas teenuse/toote eest tasuma

 Limiteeritud (messi toimumise) ajal kodulehel broneeringut

tegema messi soodustuse saamiseks



Toote/teenuse kirjeldus 

B2Cle ja B2B
Kirjutan XXXXXXXX talust. Me kasvatame xxxxxx ja teeme xxxxxx

erinevaid tooteid. meie tootedest saab üle vaate meie e-post (siin oli 

e-poe aadress)

1 oleme tallinn-pärnu mnt ääres, google mapsi kaart (siin oli google 

mapsi link)

2. meil saame pakkuda koha peal soojasi xxxxx toite.

3. saame teha töötubasi

4. kohapeal saab tutvuda meie toote valikuga

5. saab lammastega tutvuda

6. kohapeal kulub aega ca 1tund ja 30min

7.saame tutvustada toomist ja talu

kas meie talu pakkuks kellegile huvi? kas mõni turisimi ettevõtte 

sooviks siia külla tulla?

tagasi sidet oodates



Toote/teenuse kirjeldus 

B2Cle ja B2B

K.I.S.S.

 Toimiv tootetutvustus on unikaalne 

ja keskendub kliendi 

kasule/vajadusele

 Head tootetutvustust on lihtne 

lugeda

 Tootetutvustust tuleb kirjutada 

tooniga, mis arvestab toote 

peamist sihtrühma

 Õigekiri on märk usaldusväärsusest

 Hea tootetutvustus on piisavalt 

detailne

NB! Pidage meeles, te ei tee oma 

toodet/teenust iseendale! See mis 

meeldib teile ei pruugi meeldida teie 

sihtrühmale…



Mõtle enne müüki läbi …

Müügi eesmärk ja selle mõõtmine = B2B ja B2C

 Kes on sinu ostja … üksikkülastaja, pere, grupp….

Milline on müüja/ostja väärtusahel

Müügikontaktide genereerimine ja soojendamine

 Erinevate kliendisegmentide halduse põhimõtted (KAM 

Key Account Management) = B2B

 Juhtumipõhine müük = B2C



Abivahend sihtrühmale mõeldes

 Ettevõtte lugu

 Milliseid teenuseid pakutakse

 Kui suur on toitlustuse võimekus

 Kui suur (mitu kohta) saab olema restoranis

 Kas on olemas grupimenüü

 Kui suur on seminariala kui selline on

 Millised on ühe või teise ruumi/teenuse/toote tellimuse/müümise tingimused 
erinevale sihtrühmale

 Kui suured/väikesed on grupid, keda te teenindate

 Mis keeles kõnelevad maja giidid, kui neid on

 Kas hoone läheduses on ka bussi parkla

 Kui ootate gruppe, siis kas teil on piisavalt “ninapuuderdamisetubasid”

 Kui suur on reisiettevõtetele pakutav komisjonitasu



Aitäh kaasa mõtlemast!


