
Valga maakonna 
turismi turundusplaan 
aastateks 2020-2023 



Valga 

maakonna 

turundamise 

vajadus 

Maakonna tuntuse suurendamiseks 

Positiivse kuvandi loomiseks ja 
tugevdamiseks ning turistide arvu 
suurendamiseks 

Külastuste suurendamiseks 
väljaspool kõrghooaega ja 
pikendada külastuste kestust 



Valga 

maakonna 

turismiarengu 

kitsaskohad 

Maakonna turismipotentsiaal on 
mitmekesine, kuid puudub maakonna ülene 
valmisolek nende sõnumite kasutamiseks.  

Maakonnas on puudu turismi 
atraktsioonidest, mida saab külastada ka 
hooaja välisel ajal;  

Maakonna turismivaldkonna ettevõtjate 
koostöö vajab arendamist  



Mida on siiani tehtud? 

 Valga maakonda on turundatud aastaid nii sise- kui ka välismessidel – Riias, 
Leedus, Soomes,  Venemaal jne ning seda on peetud üheks olulisemaks maakonna 
turundamise võimaluseks.  

 Osaletud on mitmetes rahvusvahelistes projektides, millega on Valgamaa 
teenuseid tutvustatud väliskülalistele, erinevatele reisikorraldajatele, 
ettevõtjatele, blogijatele.  

 Aastate jooksul on koostatud erinevaid turundusmaterjale- Valgamaad tutvustav 
trükis, sündmuste kalendrid, avaldatud pressiteated, osaletud erinevate ajakirjade 
ja ajalehtede väljaannetes. Valminud on Valgamaa pereturismi tutvustavad fotod 
ning klipid, nii talvistest- kui ka suvistest tegevustest, mida on turundatud 
sotsiaalmeedias 

 Elluviidud turunduskampaaniad, 2013. aastal Valgamaa veekogude facebooki-
kampaania „Valgamaa otsib superpuhkajat – ”Avasta meie aarded“ ning 2017.-
2019. aastatel ”Valgamaa tuntuks” instagrami ja facebooki mainekampaania.  



Valgamaa ööbimised 
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Võrumaa ööbimised 
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 Valgamaa turundamise sihtgruppidesse kuuluvad 

turistid, 

kellel on vajadus kogeda elamust toidust, saada osa 

põnevast ajaloost, kaunist loodusest, seiklustest ja 

huvipakkuvatest Valgamaa üritustest. Peamised sihtturud 

on Eesti, Läti, Soome, Venemaa. 

 

Sihtgrupid ja 

sihtturud 



Tegevused 

siseturule 

2020-2023 

 Veebruar-mai Valgamaa 

kevadkampaania  

 Koolivaheaja kampaaniad  (koostöös 

ettevõtjatega) 

 Tourest messil osalemine 

 LUX Express pardajakirjadesse reklaam 

 TV reklaam- kolme valla humoorikad 

klipid 



Tegevused Läti 

turule 2020-

2023 

 Sügis 2020 Valgamaa päev Riias 

 Ajakirjanike ja blogijate reklaamreisid 

 Sotsiaalmeedia kampaaniad 

(koolivaheaja kampaania) 

 TV reklaam (TV3, LTV7-TV show- 

Biznesa pasaule) 

 Influencerid 

 Peredele suunatud tegevusi kajastada 

lehel www.mammamuntetiem.lv 

 LUX Express pardajakirjadesse reklaam 

 

 

http://www.mammamuntetiem.lv/


Tegevused 

Vene turule 

2020-2023 

 Pihkva Hansapäevad 

 Ajakirjanike ja blogijate pressireisid 

 LUX Express pardajakirjadesse reklaam 

 



Tegevused 

Soome turule 

2020-2023 

 Ajakirjanike ja blogijate pressireisid 

 Valgamaa päev Soomes 



Tänan! 


