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Uuringu metoodika

Uuringu tellisid VisitSweden ja EAS. Uuringu eesmärgiks oli kaardistada 
Venemaa ettevõtete konverentsi- ja preemiareiside (MICE) nõudlust ning 
Eesti ja Rootsi võimalusi konverentsi- ja preemiareiside sihtkohana.   

Selleks korraldas TMI Consultancy 2008.a. juulist septembrini:

• Näost-näkku süvaintervjuud 24 Moskva reisikorraldajaga, kes müüvad/ 
korraldavad konverentsi- ja preemiareise välismaale (vastajateks olid 
reisifirma äri- või konverentsiturismi osakonna juhid või nende asetäitjad, 
kellel oli üldjuhul 4-5 aastane töökogemus äri- või konverentsiturismi 
valdkonnas).

• Näost-näkku süvaintervjuud 8 Peterburi reisikorraldajaga, kes müüvad/ 
korraldavad konverentsi- ja preemiareise välismaale. Lisaks tehti 
telefoniintervjuud 4 Moskva reisikorraldaja Peterburi büroo esindajaga, kes 
on hiljuti alustanud konverentsi- ja preemiareiside pakkumist Peterburis. 

• Intervjuud 11 Moskva korporatsiooniga (erinevatest tegevusvaldkonda-
dest), kes tellivad oma töötajatele konverentsi- ja preemiareise välismaale 
(vastajateks olid selliste reiside tellimisega tegelevad töötajad).
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Venemaa ettevõtete nõudlus konverentsi-
ja preemiareiside järele

Firmaürituste nõudlus hakkas tekkima alles 2003-2004.

Praegune turu maht on hinnanguliselt 1,5 mlrd. USD; 
nõudlus kasvab kiiresti: 30-40% aastas.

Moskva ettevõtted korraldavad 85% kogu Venemaalt 
tehtud konverentsi- ja preemiareisidest; teisel kohal on 
Peterburi, kus turg on oluliselt vähem arenenud kui 
Moskvas. Ka suur osa väljaspool Moskvat asuvate 
firmade/büroode reisiotsustest (sh. sihtkoha valik) 
tehakse Moskvas asuvas peakontoris.

Peamised kliendid – eelkõige Venemaal esindatud 
rahvusvahelised korporatsioonid, kuid Venemaa 
korporatsioonide ja ettevõtete nõudlus on kasvamas. 
Avalik sektor üldiselt ei telli oma töötajatele    
konverentsi- ja preemiareise.
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Venemaa klientide ärireiside jagunemine 
reisi eesmärgi järgi

Koosolekud, 
kohtumised (müügi-/ 

piirkondlike 
esindajate 

koosolekud) 31%

Koolitused / 
seminarid 21%

Individuaalsed 
ärikohtumised 20%

Preemia-/ 
motivatsioonireisid 

14%

Osalemine 
rahvusvahelistel 

näitustel, messidel, 
kongressidel 14%
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Moskva firmade ja ettevõtete 
nõudlus
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Moskva reisifirmad, kes korraldavad konverentsi- ja 
preemiareise välismaale

1. Äri-/ korporatiivreisidele spetsialiseerunud firmad

• Rahvusvaheliste reisifirmade Venemaa esindused (AMEX, 
HRG, Carlson Wagonlit ) – teenindavad põhiliselt rahvusvahelisi 
suurkorporatsioone.

• Vene kapitaliga korporatiivreiside firmad (teenindavad nii 
Venemaa kui ka välismaa firmasid).

2. Suured reisikorraldajad, kellel on MICE osakond – tänu suurele 
puhkusereisijate arvule suudavad nad ka firmaüritusteks pakkuda soodsaid 
hotellihindu ja tellimuslende ning taotleda viisasid (seega eelisolukorras 
ärireisidele spetsialiseerunud reisikorraldajate ees, kes üldjuhul ei ole paljude 
saatkondade juures akrediteeritud).

3. Väiksemad, teatud sihtkohtadele spetsialiseerunud 
reisikorraldajad.

4. Preemiareiside ja ürituste korraldajad (incentive houses), kellel 
üldjuhul ei ole regulaarseid lepingulisi korporatiivkliente.
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Peamised MICE-kliendid Moskvas sektorite lõikes

Lisaks nimetati klientidena veel tootmisettevõtteid, konsultatsioonifirmasid ja 
meediaväljaandeid.
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Farmaatsia 20%

IT 15%

FMCG 

(kiirestikäibivad 

tarbekaubad) 13%

Rahandus 11%

Telekom 8%

Ilutooted, 

kosmeetika 8%

Alkohol ja tubakas 

8%

Autotööstus 7%

Online kaubandus 

5%
Nafta ja gaas 3%

Suurim nõudlus on septembrist novembrini ja veebruarist mai/juunini.

Keskmine preemiareisi või kombineeritud seminari- ja preemiareisi kestus on 3-5 päeva 
(tüüpiliselt neljap.-pühap.).

Lühemad, 1-3 päeva kestvad üritused korraldatakse järjest sagedamini Venemaal, kuna 
Venemaa regioonides on infrastruktuur järjest paremaks muutunud.

Suurem osa reise on kombineeritud eesmärgiga: 1-2 päeva koosolekul/ seminaril, 2-3 
päeva puhkust/ motiveerivaid üritusi. Ainult koosolekud/ seminarid moodustavad 10-
15% firmareisidest, ainult preemia-/ motivatsioonireisid moodustavad 5-10% 
firmareisidest. 

Konverentsi- ja preemiareise 
tellivate firmade 

jagunemine töötajate arvu 
järgi

kuni 100

5% 100-500

20%

500-2000

45%

Üle 2000

30%
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Moskva firmade konverentsi- ja preemiareiside 
nõudlus
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Keskmine eelarve:
• 1500-3000 eurot osaleja kohta, millest 70-80% kulub transpordile ja 
majutusele, 20-30% ühisüritustele jm. programmile.
• Preemiareiside eelarved on kasvamas, kuna reisikogemuse kasvades 
muutuvad tellijad järjest nõudlikumaks sihtkoha ja reisielamuste suhtes.
• Reisikorraldajalt reisipakkumist küsides klient tavaliselt oma eelarvet ei 
avalda või avaldab väiksema eelarve, kui ta on tegelikult nõus maksma, et 
saada võimalikult soodsaid pakkumisi. Tegelikkuses võib klient nõustuda 
esialgsest pakkumisest kallima hinnaga, kui reisikorraldaja pakutav programm 
on väga eriline ja atraktiivne.

Majutuskoht:
• 4-5* hotell – Euroopa riikides
• 5* hotell – Aasia ja Lähis-Ida riikides
• Kõik hinnas (all inclusive) hotell – suurtele gruppidele

Sihtkoht/ lend:
• eelistatakse sihtkohti, kuhu saab kuni 4 tundi kestva otselennuga ja mis 

asuvad Moskvaga sarnases ajavööndis;
• eelistatud on hommikused väljumised, et aega paremini ära kasutada.

9Tellijad: VisitSweden ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Moskva firmade konverentsi- ja preemiareiside 
eelistused

Suured grupid: tüüpiliselt 80-250, vahel kuni 500 inimest, 
kõige suuremad grupid on olnud 1000-1500 inimest

• Regionaalsed esindajad, keskastme juhid

• Eelarve osaleja kohta: 1000-1200 eurot

• Üle 500 osalejaga ürituste planeerimist alustatakse umbes 6 kuud enne 
ürituse toimumist (üle 1000 osaleja puhul kuni 12 kuud)

• Sõidavad massiturismi sihtkohtadesse, mis on viisavabad või kus viisa saab 
piirilt (Egiptus, Türgi, Tuneesia, Horvaatia); kasutavad tellimuslende ja “kõik 
hinnas” hotelle

• Meelelahutusprogramm on pigem tüüpiline: ekskursioonid, meeskonna-
mängud, rannapuhkus, õhtusöögid

• Peamised sihtkoha valiku kriteeriumid: soodne hind ja viisa (viisavaba/ viisa 
piirilt); väga suurte gruppide puhul on viisa kõige olulisem kriteerium
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Moskva firmade eelistused suurte gruppide puhul
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Väikesed grupid: tüüpiliselt 10-20 inimest, aga ka kuni 50 inimest

• Tippjuhid, firmaomanikud, VIP kliendid 

• Eelarve osaleja kohta: vähemalt 2000-2500 eurot

• Planeerimist alustatakse 2-4 kuud enne ürituse toimumist 

•Sihtkoha valikut ei piira viisanõuded (väiksele grupile on lihtsam viisasid 
saada), lennu- ja hotellikohtade saadavus ega eelarve – reisivad nii 
Euroopasse kui ka kaugsihtkohtadesse

• Nõuavad 5*/ 5* deluxe hotelle ja unikaalsemate elamustega programmi

• Peamised sihtkoha valiku kriteeriumid: 1) sihtkoha maine/ prestiiž ning 
atraktiivse programmi pakkumine sihtkohas, 2) eelarve/ hind, 3) mugav 
lennuühendus.

• Populaarseimad sihtkohad: Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa, Austria (Viin), 
Suurbritannia (London ja Šotimaa), Hispaania, Jordaania, Horvaatia,  
Montenegro; vähemal määral Budapest, Praha, Peterburi, Moskva regioon, 
Benelux.

Eestil ja  Rootsil on eelkõige potentsiaali väikeste gruppide sihtkohana.
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Moskva firmade eelistused väikeste gruppide puhul

Atraktiivne, unikaalne programm, mis pakuks uusi kogemusi ja elamusi, on muutumas kõige 
olulisemaks teguriks – kuna paljud osalejad on korduvalt firmaüritustel käinud, on vaja pakkuda neile 
midagi erilist ja üllatavat. 

Uus tendents Moskvas on valida kõigepealt firma eesmärkidest lähtuvalt reisi üldkontseptsioon ja 
seejärel valida sihtkoht, mis kõige paremini neile eesmärkidele vastab.

Eelistusi mõjutab osalejate vanus, sugu, tegevusala, reisi/ ürituse eesmärk ja eelnev reisikogemus.

Populaarsemad variandid:

• Interaktiivsed ekskursioonid (populaarne on näiteks “aaretejaht”) – kogenud venekeelse giidiga

• Eksklusiivsed ja erilised vaatamisväärsused/ atraktsioonid/ üritused (näiteks võimalus mängida 
jalgpalli Chelsea staadionil Londonis, klaasipuhumise võistlus, rüütliturniir, lasershow jne.)

• Meeskonnamängud – peaksid olema interaktiivsed, lõbusad, turvalised, motiveerivad ja kõiki 
osalejaid ühendavad, näiteks “olümpiamängud”, kus osalejad saavad erinevate spordialade eest 
auhindu; ekstreemsemad spordialad (džiibisafari, rafting, seiklusrajad jne.); vesiharrastused 
(purjetamine, paadimatk saarele, veealune aaretejaht jne.)

• Pidulik õhtusöök kõrgetasemelises restoranis või muus atraktiivses kohas koos meelelahutusega –
kohalik muusika, rahvamuusika, tantsuetendus  vmt., mis tutvustaks kohalikku kultuuri ja traditsioone.

• Temaatilised programmid: vahel valitakse kogu reisile mingi läbiv teema (näiteks filmi loomine, 
jaapani kabuki-teater, teaduslik ekspeditsioon, James Bond, Indiana Jones jne.), millest lähtuvad  reisi 
kõik komponendid (toimumiskoht, tegevused jne.)

• Programmi peab mahtuma ka vaba aeg – ostudeks, spaaprotseduurideks, ujumiseks jne.

Mõned vastanud reisikorraldajad märkisid, et Eesti ja Rootsi reisifirmad ei suuda alati piisavalt 
atraktiivseid ja unikaalseid programme pakkuda. 
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Eelistused programmi/ 
ajaveetmisvõimaluste suhtes
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Eesti ja Rootsi kuuluvad “avastamata” sihtkohtade hulka, kuid parema 
turunduse korral jõuavad Tallinn ja Stockholm Euroopa 

pealinnade kategooriasse

Moskva klientide MICE-sihtkohtade eelistuste areng 
(lähtuvalt reisikogemuse kasvust) 

Sihtkohtade eelistused on seotud klientide reisikogemuse kasvuga: esimestel MICE-reisidel 
valitakse massiturismi sihtkohti, edaspidi erilisemaid – kallimaid või vähemtuntud kohti.

• Viisavabad/ viisa piirilt (Türgi, Egiptus)Massiturismi 
sihtkohad

• Eksklusiivsemad kuurordid, kuhu saab viisa lihtsalt: Euroopa 
(Horvaatia, Montenegro, Kreeka, Küpros, Hispaania), Lähis-Ida 
(Dubai, Jordaania) & P-Aafrika (Maroko, Tuneesia) 

“Teise 
põlvkonna 
sihtkohad”

• Väiksemad grupid populaarsetesse pealinnadesse (London, Pariis, 
Viin, Praha, Budapest)

Euroopa 
pealinnad

• Kauged ja eksklusiivsed – (Tai, Singapur, Malaisia, Indoneesia, 
Mehhiko, Argentiina, Tšiili, Brasiilia, Kuuba, Dominikaani Vabariik)

Eksootilised 
sihtkohad

• Venemaa ja SRÜ, eriti koosolekuteks ja ekstreemsemateks 
motivatsioonireisideks: Moskva ümbrus, Peterburi, Sotši, Armeenia, 
Usbekistan

Kodumaised 
sihtkohad

• Vähe tuntud ja vähe turundatud (Iirimaa, Island, Šotimaa)
“Avastamata 
sihtkohad”
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Moskva firmade populaarseimad MICE-
sihtkohad

Türgi

Itaalia

Prantsusmaa

Egiptus

Hispaania

Horvaatia

Saksamaa

Jordaania

Montenegro

Kreeka

Küpros

Budapest

Suurbritannia (London 

ja Shotimaa)

Praha Tuneesia Viin



10/20/2008

8

• Türgi – pakub kahte tüüpi MICE-toodet:
a) Rannik – tüüpiline suurte ja väga suurte gruppide sihtkoht, kuid kuna paljud 

venelased on seal korduvalt käinud, pole see enam prestiižne;
b) Istanbul – on viimastel aastatel muutunud prestiižseks MICE-sihtkohaks kui 

rikka ajaloo- ja kultuuripärandiga atraktiivne linn, kuid probleemiks on linna 
maine odava ostukohana, ülerahvastatus ja idamaine kaootilisus.

• Egiptuse tugevad ja nõrgad küljed on Türgiga sarnased, kuid reisifirmadele 
on koostöö Egiptuse firmadega keerulisem (araabia mentaliteet).

• Itaalia, Prantsusmaa, Saksamaa – traditsiooniliselt Venemaa turistide silmis 
populaarsed ja prestiižsed sihtkohad. Moskva reisikorraldajad tunnevad seal 
pakutavaid konverentsi- ja ajaveetmisvõimalusi väga hästi. Mõnevõrra võib 
tulevikus nende populaarsus väheneda seetõttu, et paljud on seal juba 
korduvalt käinud.

• London ja Šotimaa (UK) – samuti väga populaarsed nagu eelmised kolm 
riiki, kuid viimasel ajal reisitakse sinna mõnevõrra vähem karmistunud 
viisanõuete tõttu.
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Moskva firmade populaarseimate MICE-
sihtkohtade võrdlus

• Aasia sihtkohad: Hiina, Singapur, Tai.
• Armeenia, Usbekistan: aktiivne turundus Venemaal ja huvitavad programmid, kuid MICE-

reisideks sobivad vaid mõned suuremad keskused, kus on piisavalt hea infrastruktuur.
• Praha, Budapest, Istanbul, Šotimaa: alustasid aktiivset turundust mitu aastat tagasi ja 

jätkavad seda; eriti populaarsed preemiareisideks.
• Lõuna-Aafrika Vabariik: pakub huvitavaid programme, korraldab aktiivselt tutvustusreise 

Moskva reisifirmadele.
• Norra: viimase aasta jooksul muutunud väga aktiivseks, korraldab regulaarseid 

tutvustusreise erinevatesse Norra piirkondadesse Venemaa reisifirmadele ja -ajakirjanikele.
• Soome: teinud aktiivset turundust tulemuslikult 5-7 aastat.
• Läti: mõned vastanud märkisid, et Läti on ainuke Balti riik, kes on viimasel ajal hakanud 

ennast Moskvas MICE-sihtkohana positsioneerima. 
• Iisrael –alates sept. 2008 viisavaba, mis võimaldab sinna reisida varasemast suurematel 

gruppidel; väga aktiivne turundus ja PR.
• Austria: viimasel 8 aastal edu saavutanud; suhtleb tihedalt olulisemate Moskva 

reisifirmadega, tutvustab MICE-tooteid järjepidevalt ka korporatsioonidele.
• Dubai: viisa saamine pole probleem, seega saab seda pakkuda ka suurematele gruppidele; 

teinud aktiivset turundust 9 aastat. Seda peetakse eliidi sihtkohaks; sobib hästi talviseks 
MICE-sihtkohaks – garanteeritud päike ja suurepärane infrastruktuur.

See loetelu näitab, et hästi planeeritud turundusstrateegia ja vastava turunduseelarvega 
võivad ennast edukalt MICE-sihtkohana positsioneerida väga erinevad sihtkohad. 
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MICE-sihtkohad, mis Moskva reisifirmade 
hinnangul paistavad silma aktiivse turundusega
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1) Venemaale suhteliselt lähedal asuvad sihtkohad: 

• SRÜ – ka praegu on üsna populaarsed Ukraina (Kiiev ja Musta mere kuurordid – peamiselt 
preemiareisideks) ja Kasahstan (Almaty – peamiselt seminarideks/ koosolekuteks); tänu tugevale 
turundusele kasvab huvi Armeenia (Jerevan – peamiselt preemiareisideks) ja Usbekistani vastu.  
Eriti kahte viimast tuntakse Venemaal väga hästi kui väga sõbralikke ja huvitavaid rikka ajaloo- ja 
kultuuripärandiga sihtkohti. Ka nende riikide reisifirmad on Venemaal väga aktiivsed.

• Ida-Euroopa – Ungari, Bulgaaria, Rumeenia, Tšehhi, Serbia, Horvaatia, Montenegro 

2) Vähemtuntud Euroopa sihtkohad – prestiižsed firmaüritusteks, kuna seal ei käive veel väga palju 
Venemaa turiste (Iirimaa, Island, Šotimaa, väiksemad Vahemere saared – Korsika, Korfu, Sitsiilia jt.)

3) Viisavabad Lähis-Ida / Aafrika riigid, mis ei ole veel massiturismi sihtkohad:  Iisrael, Maroko, 
Jordaania (nõudlus kasvab tänu tugevale turundusele), Omaan, Süüria, Liibanon (tundmatud, 
eksootilised ja atraktiivsed)

4) Ladina-Ameerika: Argentiina, Tšiili, Brasiilia – eriti väikestele VIP-gruppidele

5) Lõuna-Aafrika (tugev turundus Moskvas)

6) Venemaa regioonid: Moskva ja Peterburi regioon, Kaasan, Sotši, Musta mere kuurordid, kuldse 
ringi linnad, Altai regioon, Baikal, Kaliningrad – infrastruktuur on seal viimasel ajal arenenud, ühtlasi  
on paljud venelased juba välismaa sihtkohtades piisavalt käinud.
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Moskva firmade MICE-sihtkohad, mille 
populaarsus lähiaastatel kasvab

Eesti ja Rootsi kuuluvad 1. ja 2. kategooriasse ja ka neile prognoositakse nõudluse kasvu

Põhjamaade ja Baltimaade potentsiaal 
MICE-sihtkohana Moskva firmade arvates

Allikas: 24 Moskva reisikorraldaja hinded kõigile nimetatud sihtkohtadele 
skaalal 1-6 (1- väga väike potentsiaal, 6- väga suur potentsiaal), võttes 
arvesse järgmisi tegureid: riigi maine, riigi turundus MICE-sihtkohana, 
nõudlus, riigi sobivus MICE reisideks (hotellid, hinnad, konverentsi-
võimalused, atraktiivsed ajaveetmisvõimalused, kohalike reisikorraldajate 
tase).

5,5
5

4,4 4,1
3,3

2,5 2,3

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5
5,5

6

Soome Norra Island Rootsi Läti Taani Eesti
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Leedu ei ole joonisel esitatud madala nõudluse tõttu
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Soome, Norra, Island – 3 populaarseimat Põhjamaade sihtkohta, eriti motivatsioonireisideks

• Soome ja Norra on Venemaal tuntumad kui Rootsi tänu nende efektiivsele turundusele

• Island – unikaalse loodusega, kõige kallim, aga ka kõige prestiižsem Põhjamaade sihtkoht

• Soome positsioon on väga tugev: lihtne viisat saada; head transpordiühendused; tuntud ja väga hea 
mainega riik; Soomes on palju reisifirmasid, kes teenindavad Venemaa firmakliente professionaalselt 
ja vastavad päringutele kiiresti; sobib nii suve- kui talvesihtkohaks. 

• Soome puudused: paljud venelased on seal korduvalt käinud – ei tundu piisavalt unikaalne ega 
prestiižne; Helsingit seostatakse eelkõige ostudega; paljud eelistavad soojemaid sihtkohti.

Taani: peamiselt sõidetakse Kopenhaagenisse, kuid mitte firmaüritustele, vaid osalema seal toimuvatel 
rahvusvahelistel messidel ja konverentsidel

Läti: kõige populaarsem Balti riik – parem maine kui Eestil, suurem tuntus, suurem nõudlus. Asub 
lähedal ja sinna pääseb rongiga. Riia on atraktiivne linn paljude ajaveetmisvõimalustega, Riia maine on 
selgemini eristuv. Läti on ka tuntud näiteks Jurmala muusikafestivali kaudu, mida Venemaa telekanalid 
kajastavad. Samas viisa saamine võib olla keeruline ja mingil määral vähendab atraktiivsust endise 
liiduvabariigi maine.

Kaliningrad: kasvava tuntuse ja nõudlusega sihtkoht, kuhu pole vaja viisat ja kuhu on head 
lennuühendused – võib pidada Eesti konkurendiks

Põhjamaadest peavad Venemaa reisifirmad hinnatasemelt kõige soodsamaks Soomet, kus nad 
suure Venemaa turistide arvu tõttu saavad hotellidelt häid hindu ning kus hotellide hinna-
kvaliteedi suhet peetakse heaks. Ka Rootsit peetakse pigem soodsa hinnatasemega 
Põhjamaaks (veidi kallimaks kui Soomet, kuid odavamaks kui Norrat ja Taanit – eriti võrreldes 
nende pealinnu).
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Rootsi ja Eesti konkurendid MICE-sihtkohana
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• Tallinna vanalinnal on hea maine

• Tallinnasse pääseb rongiga – uus trend on tellida firma väljasõiduks 
tšarterrong (tekitab romantilise/ nostalgilise tunde)

• Pole massiturismi sihtkoht – oskusliku turundusega võimalik muuta 
prestiižseks MICE-sihtkohaks (paljud Moskva firmad otsivad uusi, 
vähemkülastatud sihtkohti)

• Odavam hinnatase kui Skandinaavias ja mõnedes Euroopa riikides

• Lossid ja kindlused sobivad gala-õhtusöökideks jmt. üritusteks

• Konverentsi- ja spaavõimalusi pakkuvad hotellid –
sobivad nii koosolekuteks kui preemiareisideks

• Venekeelne teenindus

• Sobib MICE-reisideks erinevatel aastaaegadel, väga                      
sobiv enne jõule

• Turvaline

Eesti tugevused ja võimalused Moskva 
firmade MICE-sihtkohana
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• Vähene tuntus MICE-sihtkohana

• Puudulik turundus, pole korraldatud Eestit kui MICE-sihtkohta tutvustavaid 
reise Moskva reisikorraldajatele

• Poliitiliste probleemidega seostuv negatiivne maine

• Madal prestiiž endise liiduvabariigina

• Läti konkurentsipositsioon on viimasel ajal tugevnenud

• Moskva reisikorraldajad arvavad, et Eestis on vähe reisifirmasid, kes 
saaksid aru MICE-klientide ootustest ja suudaksid pakkuda neile  
atraktiivseid ja loomingulisi programme

• Paljud Moskva reisikorraldajad peavad Eestit teiste Euroopa riikidega 
võrreldes pigem kalliks sihtkohaks, kuna: 1) Eesti teenuste hinna-
kvaliteedi suhe pole piisavalt hea; 2) paljud ei pea Eestit kui endist 
liiduvabariiki “tõeliseks” Euroopa riigiks ja arvavad, et Eesti hinnatase 
peaks seetõttu olema madalam kui teistes Euroopa riikides.

Eesti nõrkused ja ohud Moskva firmade 
MICE-sihtkohana

Rootsi tugevused ja võimalused Moskva 
firmade MICE-sihtkohana

• Stockholmi hea maine ärikeskuse ja kultuurilinnana

• Stockholmis käiakse palju rahvusvahelistel kongressidel ja messidel

• Pole massiturismi sihtkoht – oskusliku turundusega võimalik muuta 
prestiižseks MICE-sihtkohaks

• Stockholm pakub väga erinevaid ajaveetmisvõimalusi

• Soodsam hinnatase kui Norras ja Islandil

• Hea tasemega hotellid ja konverentsivõimalused, hea teenindus ja 
infrastruktuur; turvaline ja puhas sihtkoht

• Hea talvesihtkoht – sobib jõulueelseteks firmaüritusteks;            
võimalus kombineerida seminar/ koosolek Stockholmis      
suusatamisega põhja pool

• Võimalus pakkuda luksuslikke kruiise (kombineerides                     
seminari ja motivatsiooniüritused) või muid tegevusi merel/                
mere ääres (atraktiivne eelkõige moskvalastele)

22Tellijad: VisitSweden ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
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• Vähene tuntus MICE-sihtkohana

• Puudulik turundus, pole korraldatud Rootsit kui MICE-sihtkohta 
tutvustavaid reise Moskva reisikorraldajatele

• Rootsil puudub selgelt eristuv maine (v.a. Stockholm)

• Teised Põhjamaad pakuvad tugevat konkurentsi

• Skandinaaviat peetakse üldiselt külma kliimaga monotoonseks 
regiooniks

• Moskva reisikorraldajad arvavad, et Rootsis on vähe reisifirmasid, 
kes saaksid aru MICE-klientide ootustest ja suudaksid pakkuda 
neile  atraktiivseid ja loomingulisi programme
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Rootsi nõrkused ja ohud Moskva firmade 
MICE-sihtkohana

Peterburi firmade ja ettevõtete 
nõudlus
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Peterburi reisifirmad, kes korraldavad konverentsi-
ja preemiareise välismaale

1. Äri-/ korporatiivreisidele spetsialiseerunud Moskva firmade filiaalid 
(peamiselt korraldavad ärireise individuaalklientidele, suuremate 
firmaürituste korraldamisel on neil vähe kogemusi, kuna suuremal osal 
firmaüritusi tellivatest Peterburi firmadest on peakontor Moskvas ja 
teenused tellitakse Moskva reisifirmalt).

2. Suured reisikorraldajad, kellel on MICE osakond – tänu suurele 
puhkusereisijate arvule suudavad nad ka firmaüritusteks pakkuda 
soodsaid hotellihindu ja tellimuslende ning taotleda viisasid.

3. Väiksemad reisikorraldajad, kes on spetsialiseerunud teatud 
sihtkohtadele.

4. Individuaalseid luksusreise korraldavad firmad, kellelt püsikliendid –
firmaomanikud või -juhid – soovivad tellida ka firmaürituste korraldamist.
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Peterburis on reisikorraldajate turg palju vähem struktureeritud 
ja vähem spetsialiseerunud kui Moskvas

Nõudlus on palju väiksem kui Moskvas ega kasva kunagi nii suureks kui 
Moskvas

Suurema osa klientide peakontor on Moskvas – seal tehakse ka reisiotsused 

Peamised sektorid, kes firmaüritusi tellivad: ravimifirmad, 
finantsinstitutsioonid, tööstus- ja ehitusettevõtted, õlletootjad

Peamiselt tellitakse väljasõite tähtpäevade (näit. uusaasta või firma 
aastapäeva) tähistamiseks; preemia- või seminarireiside nõudlus on väike

Eelarved on palju väiksemad kui Moskva firmadel 

Suurem osa firmaüritusi korraldatakse Leningradi oblastis, populaarseim 
MICE-reis välismaale on Soome-Rootsi laevareis (ööbimisega laevas) –
tüüpiline eelarve on 150-300 eurot osaleja kohta

Tüüpiline programm sisaldab pidulikku õhtusööki, ekskursiooni ja mõningast 
meelelahutust, eksklusiivsemaid ühisüritusi peetakse tihti liiga kalliks 

Keskmine grupi suurus: 20-30 inimest (tippjuhid, VIP kliendid)

26Tellijad: VisitSweden ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Peterburi firmade konverentsi- ja preemiareiside turg
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Kõige olulisem valikukriteerium on hind ja hinna-kvaliteedi suhe – MICE-
reisideks eraldatav eelarve on oluliselt väiksem kui Moskva firmadel.

Kuna Peterburi reisifirmadel on MICE-sektoris vähem kogemusi kui Moskva 
firmadel, on neile olulisem usaldusväärsete ja professionaalsete sihtkoha 
reisifirmade/ partnerite olemasolu, kes suudaksid pakkuda sobiva 
kvaliteediga teenuseid sihtkohas. 

Tihti eelistatakse sihtkohti, mis on seotud firma tegevusega (seal asub 
pea- kontor, harukontor või saab külastada töövaldkonnaga seotud objekte). 

Sihtkoha maine/ prestiiž on oluline vaid tippjuhtide/ VIP-ide reiside puhul.

Euroopasse sõites eelistatakse otselende Peterburist (mitte Moskvast), kuid 
praegu pole lennud valikukriteeriumina  väga olulised, kuna suur osa MICE-
reise tehakse Soome või Leningradi oblastisse. 

Erinevalt Moskva firmadest ei ole Peterburi firmadele viisa eriti oluline 
kriteerium: sihtkohaks saab lihtsamalt valida Schengeni riigi, kuna paljudel 
Peterburi elanikel on mitmekordne Soome viisa.
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Peterburi firmade otsustuskriteeriumid MICE-
sihtkoha valikul

Skandinaavia/ Balti regiooni MICE-sihtkohtade 
populaarsus Peterburi firmade seas

28Tellijad: VisitSweden ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
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sihtkohana praegu (6- väga suur nõudlus, 1- väga väike nõudlus)

* ainuke variant, mida kliendid praegu teavad ja küsivad, 
on 1-päevased Stockholmi külastused Soome-Rootsi 
laevareiside osana
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Põhjamaade ja Baltimaade potentsiaal MICE-
sihtkohana Peterburi reisifirmade arvates

• Ka lähiaastatel, kui firmareiside eelarved kasvavad, jääb Peterburi reisifirmade 
hinnangul endiselt populaarseks sihtkohaks Leningradi oblast.
• Põhjamaade/ Balti regiooni populaarseimaks välismaiseks sihtkohaks jääb endiselt 
Soome – tänu efektiivsele turundusele viimase 7-8 aasta jooksul tunnevad seda hästi nii 
Peterburi reisifirmad kui ka lõpptarbijad; Soomel on hea maine, Soome hinnatase on 
väga konkurentsivõimeline, sinna reisimine on odav ja lihtne. 
• Teisele kohale tõuseb lähiaastatel Norra – tänu aktiivsele turundusele on Norra 
populaarsus kasvamas, hiljuti avati ka odavlennuühendus.
• Kolmandat ja neljandat kohta jagavad Eesti ja Rootsi, kuigi Eesti potentsiaali peavad 
mõned reisikorraldajad paremaks, kuna Eesti hinnatase on madalam, Eesti asub 
lähemal ja Eestisse pääseb ka maismaatranspordiga. 
• Läti potentsiaal on veidi väiksem kui Eestil ja Rootsil.
• Põhjamaadest kõige vähem perspektiivseks peavad Peterburi reisikorraldajad Taanit.

Vastanute hinnangul on Eestil MICE-sihtkohana hea potentsiaal väiksemate 
ja tagasihoidliku eelarvega gruppide ning ajaloost ja kultuurist huvitatute 
seas, kuid selleks peavad Eesti reisifirmad pakkuma senisest atraktiivsemaid 
ja erilisemaid programme.
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Tugevad küljed

Geograafiliselt lähedal, suhteliselt head 
transpordiühendused

Erinevalt Moskvast on mõlemad 
Peterburis suhteliselt hästi tuntud 
sihtkohad nii reisifirmade kui ka 
lõpptarbijate seas 

Hea maine (erinevalt Moskvast ei seostu 
Peterburis Eestiga poliitilisi probleeme)

Mõlemat peetakse turvaliseks ja 
perspektiivikaks sihtkohaks (lähiaastatel, 
kui firmade reisieelarved kasvavad)

Viisa pole eriliseks probleemiks

Nõrgad küljed

Kuna paljud on Eestis ja Rootsis 
puhkusereisil / kruiisil käinud, on 
need vähem prestiižsed MICE-
sihtkohana 

Soome on tugev konkurent, ka 
huvi Norra ja Läti vastu kasvab

Vähene turundus MICE-
sihtkohana; ka Eesti ja Rootsi 
reisifirmad ei paku Peterburis 
aktiivselt incentive-võimalusi 

Stockholm seostub Peterburis 
tugevalt odavate laevareisidega

30Tellijad: VisitSweden ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Rootsi ja Eesti potentsiaal MICE-sihtkohana 
Peterburi firmade seas

Kliima: Eesti ja Rootsi kliimat peetakse Peterburiga sarnaseks – ühest küljest 
positiivne, sest  neid ei peeta liiga külmaks (nagu Moskvas), teisest küljest 
eelistatakse siiski pigem soojemaid sihtkohti. 
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Soovitused

31Tellijad: VisitSweden ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

80-100% turunduseelarvest kulutada Moskvas (Peterburis kuni 20%, kuna sealne turg 
on oluliselt väiksem)

Peamine fookus peaks olema suhete arendamine Venemaa MICE-reisifirmadega, 
kuid ka potentsiaalsete klientide (firmade) huvi võiks äratada kajastustega ärilehtedes/ 
lehtede ärilisades (näit. Kommersant, Vedomosti).

• Korraldada olulisematele Moskva ja Peterburi reisifirmadele Eestit tutvustavaid 
reise, näidates väga erilisi ja muljetavaldavaid kohti ja ajaveetmisvõimalusi. Kestus: 
2-3 päeva, soovitavalt pikk nädalalõpp. Lõpus võiks olla poolepäevane workshop, 
kus Venemaa firmad saaks kohtuda potentsiaalsete Eesti partnerfirmadega. 

• Suhelda pidevalt oluliste Venemaa reisifirmadega: elektrooniline venekeelne 
uudiskiri iga 2-3 kuu tagant, mis kajastaks uusi või vastavale hooajale sobivaid 
MICE-tooteid; regulaarsed seminarid, mis keskenduks konkreetsele teemale või 
Eestis toimuvale sündmusele ja annaks konkreetseid inspireerivaid ideid.

• Osaleda MICE-workshopidel Moskvas: ANTOR workshop – jaan./veebr. 
(reisifirmadele), Moscow MICE Forum – märtsis (korporatsioonidele), Russian
Business Forum – sept. (korporatsioonidele ja reisifirmadele).

Ühtlasi on oluline koolitada Eesti reisifirmasid, et nad pakuksid Venemaa partneritele 
atraktiivseid MICE-tooteid.

32Tellijad: VisitSweden ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

TMI soovitused: Kuidas Eestit (ja Rootsit) MICE-
sihtkohana Venemaal turundada? (1)
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Suurendada riigi üldist tuntust sihtkohana.

Kujundada riigile selgelt eristuv maine – Rootsil ülejäänud Skandinaaviast eristuv, Eestil ülejäänud 
Baltikumist eristuv.

Kasutada turunduses riigi olemasolevaid tugevusi: 

•Stockholmi tugevused:

1) ärikeskus ja rahvusvaheliste kongresside toimumiskoht (millele saab lisada firmaürituse); 

2) võimalus kombineerida koosolek/ seminar Stockholmis suusatamisega Põhja-Rootsis; 

3) rõhutada mainekujunduses kaasaegset disaini ja linnakultuuri; samas jätta kõrvale ökoloogia/ puhta 
keskkonna aspekt, kuna Venemaa kliendid ei ole veel sellest teemast  huvitatud.

•Tallinna tugevused: 

1) keskaegne vanalinn (Venemaast erinev), kus saab korraldada näiteks keskaegses stiilis 
galaõhtusööke keskaegsetes hoonetes ning mis on eriti atraktiivne enne jõule;  

2) spaahotellid (spaa- ja konverentsihotellid) – spaateenused on eriti atraktiivsed ühe 
ajaveetmisvõimalusena üle 35-a. naiste gruppidele;

3) aktiivselt võiks pakkuda tšarterrongide võimalust – Tallinn on üks väheseid välismaiseid linnu, kuhu 
pääseb Moskvast rongiga, seetõttu oleks see kliendile üks lisaväärtus, ühtlasi võimaldaks see tuua 
Eestisse suuremaid gruppe.

Turundada Eesti konverentsi- ja preemiareiside võimalusi Moskvas tegutsevatele Eesti ja Rootsi 
firmadele, et motiveerida neid korraldama firmaüritusi Eestis.   

Teha MICE-gruppidele viisa saamine lihtsamaks.
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TMI soovitused: Kuidas Eestit (ja Rootsit) MICE-
sihtkohana Venemaal turundada? (2)

Lisainfo:

EAS

Turismiarenduskeskus

Piret.kallas@eas.ee
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