MTÜ Virumaa Koostöökogu ühisprojekt „Ühisturundus Virumaa Südames“

Projekti eesmärgiks on piirkonna turismisektori teenuste info suunamine teenuste
tarbijatele, piirkonna tuntuse suurendamine ja koostöö laiendamine teenusepakkujate
vahel. Projekti käigus teostatakse järgmised tegevused:
1.Valmistatakse ja paigutatakse 43 teenidusmärki maanteedele.
2.Kujundatakse, valmistatakse ja paigaldatakse 12 uut väliturismikaarti mõõtmetega
2500x1800 mm.
3.Valmistatakse ja paigaldatakse uus info 10-le olemasolevale väliturismikaardile.
4.Kujundatakse ja valmistatakse 22 seinkaarti.
5.Kujundatakse, valmistatakse ja paigutatakse 22 suunaviitade komplekti
6.Kujundatakse 30 turismiteenuse pakkuja infovoldikut ja trükitakse a´ 300 eksemplari,
kokku 9000 voldikut.
7.Korraldatakse kaks kahepäevast testreisi piirkonna teenusepakkujate juurde, kus
testitakse kohvipauside ja toitlustuse korraldamist, nõupidamiste läbiviimist,
majutusasutusi ja aktiivse puhkuse teenuseid. Testreiside tulemusi analüüsitakse,
tuuakse välja positiivsed ja negatiivsed tulemused, tunnustatakse kvaliteetse teenuse
pakkujaid ning tehakse ettepanekud teenuste kvaliteedi tõstmiseks.
Projekti eeldatavad tulemused on piirkonna suurem tuntus, teenusepakkujate hõlpsam
leidmine, teenuste ja toodete kvaliteedi tõus. Paranenud on võrgustiku koostöö, naabrite
teenuste reklaamimine, juhendamine kohalesõiduks. Virumaa Südame võrgustik on
muutunud tuntumaks, tõusnud on teenuste ja toodete kvaliteet ja tehakse tihedamat
koostööd.
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