
	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	   	  
	  

Koolitus	  	  
MTÜ	  Ida-‐Harju	  Koostöökoja	  projekti	  “Turismikool	  –	  koostöö	  ja	  partnerluse	  

arendamine”	  raames	  
	  

13-‐14.	  november	  2012	  
Koht:	  ROOSTA	  Puhkekeskus,	  Elbiku,	  Noarootsi	  vald,	  Läänemaa	  

	  
“Turundus	  ja	  koosturundamine.	  Koostöö”	  

	  
13.	  november	  2012	  

	  
10:30	  –	  11:00	  	  Saabumine	  ja	  tervituskohv	  
	  
11:00	  –	  13:00	  	  Koolitus	  
Sissejuhatus	  
Ettevõtjate	  tutvustus	  –	  saame	  üksteisega	  tuttavaks:	  kes	  on	  kes	  ja	  millega	  tegeleb	  
Kabli	  festivali	  ja	  Romantilise	  Rannatee	  lood	  	  
Ühistegemise	  ja	  ühisturunduse	  kogemus,	  erinevad	  lähenemised	  ja	  näited	  
Võrdleme	  Kabli	  festivali,	  Romantilist	  Rannateed	  ning	  Maaturismi	  
Osaleja	  ja	  tema	  ettevõtte	  tugevus	  ning	  valmisolek	  omapoolseks	  panuseks.	  	  
Millistes	  valdkondades	  ja	  tegevustes	  vajab	  ettevõtja	  abi?	  Kellega	  teeb	  ettevõtja	  koostööd?	  
	  
13:00	  –	  13:45	  	  Lõuna	  
	  
13:45	  –	  15:45	  	  Koolitus	  
Mis	  on	  vajalik	  edukaks	  koostööks?	  
Ühine	  huvi,	  eesmärk,	  eestvedajad	  ja	  rollijaotus.	  Keda	  kaasata	  (omavalitsused,	  ettevõtted	  ......	  ?),	  
ühistegevused,	  rahalised	  vahendid	  
Lumepalliefekt,	  enda	  tõestamine,	  eesmärgi	  täitmine,	  eeskuju	  ja	  “tugi”	  
Juriidilised	  vormid	  
Kuidas	  uusi	  liikmeid	  “kampa	  võtta”,	  milliseid	  on	  kriteeriumid	  koostööpartnerite	  kaasamiseks?	  
Loodud	  koostöövõrgustiku	  turundamine	  
Ettevõtte/MTÜ	  turundus:	  olemus,	  eripärad,	  ajastamine,	  eesmärgid;	  turundusplaan,	  
turundusmeetmed,	  otseturunduse	  olulisus	  
	  
15:45	  –	  16:00	  	  Kohvipaus	  
	  
16:00	  –	  17:45	  	  Koolitus	  
Praktiline	  ülesanne	  (erinevad	  meetodid)	  
Kuidas	  saavad	  grupi	  liikmed	  omavahel	  koostööd	  teha	  ning	  vastastikku	  üksteisele	  kasulikud	  olla	  
(ehk	  võrgustiku	  loomise	  praktiline	  harjutus	  vastavalt	  grupi	  soovidele	  ja	  võimekusele)	  
	  
Kokkuvõte	  päevast	  
	  
Koolituse	  viivad	  läbi	  Raili	  Mengel-‐Sünt,	  Marika	  Kose	  ja	  Eveli	  Loorents	  “Romantiliselt	  Rannateelt.”	  
Praktilisi	  kogemusi	  jagavad	  ka	  Ida-‐Harju	  ning	  Lääne-‐Harju	  ettevõtjad	  Raido	  Notton	  ja	  Gerle	  Oks.	  
	  
18:30	  –	  19:30	  Õhtusöök	  
	  
Pärast	  õhtusööki	  vaba	  aeg,	  omavaheline	  võrgustumine	  ning	  soovijatele	  ka	  saun.	  
	  



	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	   	  
	  
	  
14.	  november	  2012	  
	  
9:00	  –	  11:00	  	  Koolitus	  
Sibulatee	  loomine	  –	  mured	  ja	  rõõmud	  
Koostegutsemise	  alused	  ja	  põhimõtted	  
Sibulatee	  plaanid	  
	  
11:00	  –	  11:15	  	  Kohvipaus	  
	  
11:15	  –	  13:30	  	  Koolitus	  
Rõhuasetus	  ühisel	  turundustegevusel	  –	  teooria	  ning	  Sibulatee	  praktilised	  kogemused	  
Turundustegevustes,	  sh	  internetiturundusest	  –	  millised	  on	  võimalused	  ning	  millised	  on	  valitsevad	  
trendid	  
	  
13:30	  –	  14:15	  	  Lõuna	  
	  
14:15	  –	  16:00	  	  Ühine	  arutelu	  koostööorganisatsiooni	  teemal	  
	  
	  
Koolituse	  viib	  läbi	  Liis	  Pärtelpoeg,	  turismiturunduse	  konsultant	  ja	  MTÜ	  Sibulatee	  asutaja	  ning	  
eestvedaja.	  
	  
	  
Registreerimine:	  info@idaharju.ee	  ja	  hylle@heak.ee	  	  
Lisainfo:	  Hülle	  Saarts	  +372	  50	  53	  914	  
	  
Osalemistasu	  24€	  (sisaldab	  koolitusmaterjale,	  ööbimist,	  kohvipause	  ja	  lõunasööki	  mõlemal	  päeval	  
ning	  õhtusööki	  13.novembril)	  
Vt	  ka	  registreerimisvormilt	  soodustingimustel	  osalemise	  võimalust.	  

	  
	  


