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PEIPSIMAA



Peipsimaa

- Alutaguse
- Mustvee
- Peipsiääre
- Luunja
- Kastre
- Tartu
- Räpina
- Setomaa



Kuidas kõik alguse sai?
• 2009 Peipsimaa sihtkoha esimesed 

arutelud
• Iga kuu seminarid erinevate huvigruppide 

vahel
• 2011 loodi MTÜ Peipsimaa Turism
• Võeti tööle projektijuht



KOOSTÖÖS PEITUB 
EDU J



Koostöö LEADER gruppidega
• Kokku 4 LEADER gruppi ja 1 kalandus grupp
• Mitteametlik nõukogu – Peipsimaa 

Koostööfoorum
• Iga 1-3 kuu järel koosolek
• Ühised tegevuskavade ja projektide arutelud
• 2011 – 2016 palgafondi tagamine ca 80%. 

Projektide omafinantseeringute katmine
• Lobitöö



Koostöö ettevõtjatega
• Peipsimaal ca 300 erinevat 

ettevõtet
• Peipsimaa Arengufoorum
• Tegevuskava ja projektide 

arutelud/seminarid
• Osalemine turundustegevustes
• Osalemine arendustegevustes
• Ühised koolitused, seminarid, 

õppereisid



Koostöö KOVidega

• Enne haldusreformi 22 omavalitsust
• Peale haldusreformi 7 omavalitsust
• Omavalitsuste rahaline panustamine
• Peipsimaa uuring – järgmine samm 

teemaplaneering
• Peipsimaa teemaplaneeringu algatamine

Peipsimaa Arengustrateegia 2019-2030

http://visitpeipsi.com/wp-content/uploads/2017/03/Peipsimaa-arengustrateegia-2019.pdf


Üks särasilmne eestvedaja
• Kes kutsub huvigruppe kokku
• Planeerib ja viib tegevuskava ellu
• Genereerib uusi ägedaid ideid
• Inspireeritud ja motiveeritud

NB! EESTVEDAJA EI TEE SEDA MITTE 
ENDA JAOKS, VAID ETTEVÕTJATE JA 
PIIRKONNA JAOKS



Peipsimaa Turismi üritused
• Peipsi Järvefestival (7-10 

sadamat)
- Iga sadama koosolekud
- Igas sadamas piirkonna 

toitlustajad
• Peipsimaa valgusteekond (12 

matka)
- Igal matkal kohalikud 

toitlustajad
- Ettevõtjatega 

koosolekud/kaasamine 



Kitsaskohad Peipsimaa 
arendamisel

• Projektipõhine rahastamine
- Turundus ja arendus
- Palgafondid
• Poliitilised otsused ja inimeste 

vahetumine
• Ettevõtjate rahaline panus puudub
• Ettevõtjate väike huvi turundus- ja 

arendustegevustes osalemiseks



Turundustegevused
• Trükised - infokaart, sündmuste 

kalendrid, imagoloogilised trükised
• Osalemine turismimessidel – Lätis, 

Leedu, Eesti, Venemaa, Soome, 
Hollandi ja Saksamaa

• Osalemine workshopidel –
Saksamaal, Venemaal, Aasia 
turgude workshop

• Reisikorraldajate/ajakirjanike 
tutvustusreisid – Saksamaa, 
Venemaa, Skandinaavia, Soome 

• Artiklid erinevates meediakanalites



Koduleht ja sotsiaalmeedia 
kanalid

• www.visitpeipsi.com
• Facebook Peipsimaa & Peipsimaa Tourism
• Instagram @visitpeipsi 

http://www.visitpeipsi.com/
https://www.facebook.com/visitpeipsi/
https://www.instagram.com/visitpeipsi/


Kvaliteetsed Fotod 
ja videod

https://www.flickr.com/photos/146460104@N07



Kõige mõjusamad tegevused

• Kvaliteetsed fotod, videod
• Trükised
• Sotsiaalmeedia kanalites postitused, 

sisuloome
• Pidevalt uuendatud koduleht
• Tootetutvustusreisid – kokkulepped kohapeal
• Workshopidel osalemine – koos 

järeltegevustega



Mobiilpositsioneerimise andmed 
2016-2018

• Välisturistide külastatavus tõusnud 17%. 
Aastas ca 5-7%



Kõndiv turundus



Peipsi on avar, rannad ja inimesed erinevad. Järv 
ühendab siiski kõiki. Nii venelased, eestlased kui 

ka setud vaatavad aukartusega Peipsi poole. Tema 
on meie jumal ja toidulaua katja.

Aitäh kuulamast!
Kontaktid: 

Kadi Ploom
Juhataja

MTÜ Peipsimaa Turism
Tel: +372 5696 4686

E-mail: kadi@visitpeipsi.com
www.visitpeipsi.com

http://visitpeipsi.com
http://www.visitpeipsi.com/

