
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. 

Projekti toetab Leader meede  



 

 

 

MTÜ Virumaa Koostöökogu 

Nimetus Tehniline info Ühik Kogus Hind 

KM-ta

Kogu-

maksumus 

KM-ta

KM Hind KM-

ga

Teenindusmärkide 

valmistamine ja 

paigaldamine

Liiklusmärgid 

erinevad

tk 43 123,50 5310,50 1062,10 6372,60

Info- märkide 

valmistamine ja 

paigaldamine

Liiklusmärgid 

713 "INFO"

tk 8 123,50 988,00 197,60 1185,60

Uute 

väliturismikaartide 

valmistamine ja 

paigaldamine

2500x1800 mm, 

2-l postil

tk 12 763,40 9160,80 1832,16 10992,96

Olemasolevate 

väliturismikaartidele 

uue info paigaldamine  

väliturismikaardi 

2500x1800 mm tk 10 662,20 6622,00 1324,40 7946,40

Seinakaartide 

valmistamine

1100x900 mm, 

lamineeritud

tk 22 49,50 1089,00 217,80 1306,80

Suunaviitade 

komplektide 

valmistamine, 

transport ja 

paigaldamine

Post 2 m kõrge, 

10 suunaviita 

nimede ja 

kaugusega

kompl 22 562,50 12375,00 2475,00 14850,00

Infovoldikute 

kujundamine ja 

trükkimine

30 kujundust, 

9000 eks 

väljatrükki

tk 9000 0,645 5805,00 1161,00 6966,00

Kahepäevane testreis  

piirkonna 

teenusepakkujate 

juurde 25 inimest 

1. reis 2018. a 

kevadel, 2. reis 

2018. a sügisel

reis 2 4030,00 8060,00 1612,00 9672,00

Kokku 49410,30 9882,06 59292,36




