


Mis me täna teeme?
Seminari ajakava
Kell 13:30 Kogunemine
Kell 14:00 Seminari ametlik avamine

Külli Karing, Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liidu president
Kell 14:05 Tervitusvideo Tourest 2020 külastaja lemmikstendi tiitli kandjalt,

Visit Tartult
Kell 14:15 Miks on mess hea müügikanal?

Endrus Arge Silen OÜ, asutaja ja tegevjuht
Kell 14:45 Miks on messil osalemiseks vaja strateegiat?

Janno Siimar Disainibüroo Velvet
Milline on särav stend?
Kevin Laus Disainibüroo Velvet

Kell 15:20 Mis on uut eksponendi jaoks Touresti kodulehel?
Margit Eerma Nimini

Kell 15:40 Sirutuspaus
Kell 15:55 Kuidas luua digiturunduses müüvaid tekste?

Hegle Sarapuu-Johanson
Kell 16:50 Päeva kokkuvõte, Tiiu Vilbrant Eesti Turismi- ja Reisifirmade Liit



Mis on seekord teisiti

Ootame teid Eesti Näituste messikeskuses
Neljapäev 9.02.2023 kell 10:00 – 13:00 TourestPro

Kell 13:00 - 19:00 messikülastajad
Reede 10.02.2023 kell 10:00 - 19:00 messikülastajad

Laupäev 11.02.2023 kell 10:00 - 20:00 messikülastajad

Eksponaatide sissetoomine, montaaž ja eksponendi viibimine 
messikeskuses ning eksponeerimine:

06.- 07.02.2022 (montaaž) kl 09.00 - 21.00
08.02.2022 (eksponeerimispäev) kl.09.00 - 21.00

Väljaspool eeltoodud aega: eelneval kokkuleppel vastavalt 
hinnakirjale.

Eksponaatide demontaaž ja väljaviimine, eksponendi 
viibimine messikeskuses:

11.02.2023 (D-, C- ja BI- hall) kl. 15.00 - 23.00
12.02.2023 (D-, C- ja BI- hall) kl. 09.00 - 21.00

13.02.2023 (D- ja C-hall) kl. 09.00 – 21.00



Mis on seekord teisiti

Messi avamine
Neljapäv 9.02.2023 kell 9:30 eksponentidele mulli ja koogiga

Neljapäev 9.02.2023 kell 13:00 külastajatele ministr ja ETFLi presidendi
tervitusega

Turismiaasta 2022 auhinnad
• Turismiedendaja
• Turismiobjekt

Lavaprogramm ja jutunurgad jäävad ära
Programmiinfona avaldame stendides toimuvad tegevused

külastajatele. 
Business lounge eksponentidele (asukoht täpsustamisel)



Piletiinfo

Piletiinfo
Tavapilet 5,00 € (ühekordne sissepääs)

Sooduspilet 4,00 € (ühekordne sissepääs pensionäridele ja 
õpilastele)

Perepilet 10,00 € (ühekordne sissepääs, 2 täiskasvanut ja kuni
18.a. lapsed. Laste arv ei ole piiratud)

Kuni 10-aastased lapsed pääsevad messile tasuta

24.01.2023 saadab korraldaja eksponentidele osalejate kaardi
ja VIP-kutsete (jagamisel kogused ei ole piiratud) lingi



Olulised kuupäevad

9.12. 2022    Varajase tellija ehk „EARLY BIRD“ hinna viimane päev

16.12.2022

• Eksponentide info avaldatakse Touresti elektroonilises kataloogis
• Eksponentide registreerimislepingu esitamise viimane päev
• Viimane päev lisateenuste tellimuseks tavahinnaga
• Esitada korraldajale stendijoonis
• Kaaseksponentide registreerimise viimane päev

Alates 17.12.2022 esitatud lisatellimustele rakendub tavahinnale hinnalisa 25%
Ajavahemikus 06. - 11.02.2023. a (k.a) esitatud lisatellimustele rakendub tavahinnale hinnalisa 50%

08.02.2023 Edastab korraldaja eksponendile tellitud messipinna eeldusel, et tellimus on esitatud hiljemalt

10. jaanuaril 2023.



www.tourest.ee

https://tourest.ee/eksponendile/


Keskmine Touresti külastaja
*Küsitlus viidi läbi aprill 2022 

• kõrgharidusega 

• vanuses 28 – 57

• netosissetulek on 1200 – 1700 eurot

• meeldib väga reisida ja maailma avastada, seda nii Eestis kui ka välismaal

• tema reisid on nii lühikesed, kui ka pikemad ja ta eelistab oma reisidel tegeleda aktiivsete 

tegevustega

• pigem külastab ta oma reisidel uusi sihtkohti kui et läheb ikka ja jälle tagasi sinna kus ta 

juba on käinud

• oma reise eelistab ta osta kas otse teenuse pakkujalt või kodmaiselt reisifirmalt

• Tourestile tuleb ta Tallinnast või 100km kauguselt pealinnast

• Touresti on ta külastanud ka eelmistel aastatel, seetõttu on ta valmis oma reisi ostuotsust 

tegema ka Tourestilt, kus on koos palju erinevaid pakkujaid

• ta plaanib Touresti külastada ka aastal 2023 ja ta eelistab, et see toimuks kontaktmessina

• ostu on ta valmis sooritama onlinekeskkonnas teatud ajaperioodil, kui ta on pakkumise 

saanud messilt

• Tourestilt ootabki ta sooduspakkumisi/messipakkumis seal osalevatelt eksponentidelt

• lisaks loodab ta leida Tourestilt infot uute ja põnevate sihtkohtade kohta

• aga ka Eesti spaateenused pakuvad talle kindlasti huvi

• samuti soovib ta kogeda Tourestil häid kodumaiseid maitseelamusi ning talle meeldiks 

väga, kui ta saaks osta kaasa sööki ja jooki messilt oma, kaasavõetud pakenditesse

• messil on ta valmis kulutama 51 - 800 eurot, kui ta leiab omale sobivaid pakkumisi

• messi meelelahutusprogramm on tema jaoks pigem meeleolukas taust kui Touresti 

külastamise eesmärk omaette

• messil korraldatavad töötoad teda ei kõneta

• oma rahadega käib ta ümber pigem kokkuhoidlikult

• talle meeldib oma vaba aega veeta sõprade ja perega

• talle on oluline, et messil oleks teenuse osutamisel kasutatud puutevaba tehnoloogiat 

(messipääsme soetamisel, messile sisenemisel, kaardimaksed)

• kindlasti soovib ta saada infot Tourestil osalevate eksponentide ja messil toimuva kohta 

enne messi, et ta saaks oma messikülastuse plaani varem valmis teha

• ta ootab, et erinevate eksponentide stendid oleksid messil kujundatud ainulaadselt, 

värviküllaselt ja huvitavalt ning et neis toimuks erinevaid aktiviteete

KRISTI



Rõõmsa kohtumiseni Tourestil!

Tiim Tourest 👍


