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Peamised trendid ja
suundumused
Reisimise ja turismi konkurentsivõime on parenemas, eriti
arengumaades

 Reisimise piirkonnad on muutunud – suurenenud Aasia ja Lähis-Ida ja
Aafrika osakaal (nii väljamineva kui sissetuleva turismi puhul)
 Kommunikatsioon muutub järjest olulisemaks
 Keeruline on tagada jätkusuutliku arengut
 Konkurentsi tugevnemine pakkujate osas

Kuid tegelikult
sõltub kõik
külastajast

 Linnareiside arvu suurenemine
 Väheneb pigem reisi kestus ja kulud, kui reiside arv

 Lähimad sihtkohad ja viimase hetke broneeringud on endiselt
populaarsed
 Lähtutakse üha rohkem hinna-kvaliteedi suhtest ja turvalisuse
küsimusest

 Muutused ja erinevad olukorrad mõjutavad vähem individuaal- ja
erihuvide reise ning sugulaste-tuttavate külastusi
 Katastroofide, terroristide rünnakute, haiguspuhangute jne mõju

8 trendi, mis mõjutavad reisimist ja
turismi (1)
1. Eilsed turistid ei ole homsed – pidevalt muutuvad turistiprofiilid
Allikas: The
Travel &
Tourism
Competitive
-ness Report
2017

 Reisivad kõik sõltumata päritolust ja sissetulekust
 Segmenteerimise aluseks reisieesmärk, elustiil, sisstulek, hoiakud ja
isikuomadused, kuid vanus ja perekondlik elutsükkel enam mitte niiväga
 Tehnoloogiateadlikud seeniorid, kes reisivad üha rohkem

 Aasia turu tugevnemine, kuid nende reisikulutused vähenevad
 Eesmärk: saada uusi kogemusi, uutes sihtkohtades, uute inimestega

2. Uued reisijad, vana süsteem – reisijatel on kõrged ootused ja
vähene tolerants globaalse mobiilsuse piiridele
 Rahvusvahelise reisimise süsteem on aegunud ja raskendatud – üle 1.2
miljardi reisija ootab järjekordades viisadokumente koos range kontrolli
ning taustauuringuga
 Umbes 85% riikidest on viimase kahe aasta jooksul vähendanud,
vähemalt osaliselt, turismiviisa vajalikkust
 Smart-travel – piiride kadumine ning online-süsteemide areng, suurem
mobiilsus

8 trendi, mis mõjutavad reisimist ja
turismi (2)
3. Geopoliitiline ebastabiilsus on uus normaalsus – inimeste reisimise
jälgimine, turvalisuse ja andmete haldus ning usaldus
Allikas: The
Travel &
Tourism
Competitive
-ness Report
2017

 Inimese sünnikoht või rahvus ei tohi olla reisimisel takistav ja
reisimine peab põhinema reisija isiksusel ehk indiviidil
 Suureneb turvalisuse küsimus, kuid loodud süsteeme ei usaldata

 Digitaalne identiteet ja biomeetriline pass – võimalus turvalisuse
suurendamiseks?

4. Neljas tööstuserevolutsioon on siin, et jääda
 Inimesed on muutunud rohkem tehnoloogiakesksemaks mobiiltelefonide kasutajaid on maailmas hinnanguliselt 5 miljardit
ja sotsiaalmeedia kasutajaid 2,7 miljardit
 Põhjuseks muuhulgas soov eristuda, saada personaalset ja 24/7
teenust
 Tehnoloogiate kasutamine pakkumiste kujundamisel nõudlikule
kliendile
 High tech ja high touch ning olemasoleva teabe efektiivsem

8 trendi, mis mõjutavad reisimist ja
turismi (3)
5. Töökohad, töökohad, töökohad – aga kus on talent?
Allikas: The
Travel &
Tourism
Competitiveness Report
2017

 Iga 30 uue turisti kohta sihtkohas, luuakse uus töökoht, kuid
turismimajandusel on keeruline leida talenti tehnilisele ja juhtimise
positsioonidele – kvalifitseeritud tööjõu puudus
 Samas umbes 290 miljonit 15-24-aastaseid noori ei panusta tööturgu.
International Labour Organization andmetel 2015. aastal ulatus
globaalne tööpuudus 197 miljonini ja 2017. aastaks ületab see 200
miljonit
 Väljakutse nii turismisektorile kui ka haridussüsteemile

6. Jätkusuutlikkus on oluline – keskkonna hoidmine ja säilitamine
 Loodusressursside ja keskkonna olukord halveneb
 Tähelepanu lennureisidest tuleneva negatiivse keskkonna mõju
vähendamisele
 Puutumata looduskeskkond on huviobjektiks (hind ei ole oluline)
 Kodulähedased sihtkohad ökoloogilise jalajälje vähendamiseks,
huvi vabatahtliku turismi ning kodumajutuse vastu

8 trendi, mis mõjutavad reisimist ja
turismi (4)
7. Infrastruktuur muutub pudelikaelaks

 Taristu arendamine
 Kiirete, mugavate ja sujuvate ühenduste loomine (sh
lennujaamade, raudtee, maanteed jne)
8. Püüdleme 21. sajandi reguleerivasse raamistikku
 Kõigil on õigus reisida
 Lennutranspordi teenuste areng ja rahvusvahelise
lennunduse võidukäigu jätkumine, kuid reguleerivad
raamistikud muudavad keeruliseks teha odavaid pakkumisi,
mida kliendid üle kõige sooviksid.
Allikas: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017
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Aga täpsemalt … külastajat iseloomustab ja
mõjutab
(1)
Extraordinary – eri- ja eristuvate vajadustega külastajad (sh pikkus,
kaal, rühma suurus ja põlvkondade esindatus) ja nende ootustele
vastamine – tänapäeval vähem nišš ja rohkem peavool.

 Erinevuse ja erisuse mõistmine, soov eristuda ja saada just endale
mõeldud lahendust – solution based design
 Perepuhkuse uus laine ja mitme põlvkonna koosreisimine

 Midorexia – kesk- ja vanemaealised kliendid, kes näevad välja,
tunnevad ja käituvad nooremana
 50ndates klientide (sh naiste) rolli suurenemine reisijana ning
nemad on ka erinevate generatsioonide ühendajad

 Ärireisijad kasutavad üha rohkem jagamismajanduse võimalusi,
kuid nende võimalused on endiselt pigem piiratud
 Laste suurenev roll vanemate ostuotsuele (alates 3. eluaastast)
 X, Y ja Z generatsioonid erinevad ja seda ka generatsioonide
siserühmade lõikes
 Suureneb klientide „hääl“
 Erinevad reisijate tüübid ja nende ootused loovad võimalusi ja
klientuuri kõikidele

Külastajat iseloomustab ja mõjutab (2)
 Teenuste kasutamine asendub teenuste nautlemise ja kogemisega
 Heaolu (nii füüsiline kui vaimne) kui staatuse sümbol – oluline mõju ka
toidule
 Kiirustamine, spontaansus ja kannatamatus – kiired otsused, e-ostlemine,
mis eeldab tõese ning ajakohase informatsiooni kättesaadavust igal
hetkel (24/7)
 Ootused ja kasutatavad lahendused on üha enam mõjutatud inimeste
teadlikkusest, töökohast, igapäeva seotusest infotehnoloogiaga
 Paindlikud töökohad ja suurem mobiilsus – hajutab vaba ja puhkeaja
ning töökaha piire(sh kaugtöö ja rändeluviis)
 Vajadus privaatsuse ja turvalisuse järgi, pakkuja usaldusväärsuse
kontrollitavus
 Vähenev usaldus blogijate ja vlogijate osas (vanuserühmade lõikes on
see erinev)
 Kasvav nõudlus „kohaliku“ ja autentse kogemuse järgi, eheduse otsimine
– autentsus kui peibutusvahend?!
 Mõjuteguriteks: valiku võimalus, vabadus, paindlikus, sõltumatus,
otsustusõigus (või vähemalt selle illusioon), eristumisvajadus, maine ja

Allikas: James Chappell,

Kogemusmajandus – 4 dimensiooni
ja meeled

Allikas: Pine, Gilmore 1999
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Olukord Eestis
 2004-2017 aasta tulemuste alusel selget hooajalisuse
vähenemise trendi ei ole, kuigi 2017 tulemus on mõnevõrra
parem (1-2%)
 2017 vähenes mõnevõrra hooajalisus nii välis- kui ka siseturismi
puhul
 Vähenesid ööbimised Soomest
 Suurenesid ööbimised vähem suvekuudele keskendunud
turgudelt (Läti, Venemaa, Suurbritannia)

 Suvele keskendub märkimisväärselt vaid puhkus eesmärgil
tehtud reisid (välisturismi puhul). Muude eesmärkide puhul on
jaotus aasta lõikes ühtlasem.
 Eesti sisesturistide tööreisid ja muudel eesmärkidel tehtud reisid
keskenduvad rohkem suvekuudele kui välisturistide omad.
 Tallinnas, Ida-Virumaal ja Tartus on hooajalisus väiksem – seda
tasakaalustavad Vene turistide ööbimised, tööreisid,
mitmekesised vaba aja veetmise võimalused.

 Harju maakond ja Lääne-Viru maakond paiknevad 7 ja 8 kohal
 Suvehooaja kõigist majutusettevõtetes veedetud öödest 39% ja

Madalhooaja sihtrühmad / sihtturud
Eestis (2017)

Allikas: EAS, 2018

Soome turist
Vene turist

Läti turist

Eesti turist

Muud turud

•Hinnatundlik
•Reisib eelkõige suvel (juulis)
•Kõige vähem suvele keskendunud turg
(populaarsem kuu jaanuar, mai, november)
•Kolmandal kohal madala hooajalisuse
poolest – august, juuli, oktoober, juuni, märts,
aprill)
•Huvi: Eesti regioonid (ka väljaspool
suvehooaega)
•Lisandunud ööbimisi aprillis ja mais ning
jaanuaris ja veebruaris
•Norra – II kohal madala hooajalisuse poolest (kevad,
sügis) – firmaüritused, motivatsioonireisid, linnareisid
•Rootsi – IV kohal – lisaks juulile, ka kevadel ja sügisel
•Leedu – V koht – populaarsem kuu august
•Valgevene ja Saksamaa turist keskenduvad samuti
vähem ühele kuule ja hooajale.

Tulevilku vaade
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Allikas: UNWTO, 2017

Mida tulevik võib tuua?
 2025. aastaks kulutab „keskmine“ reisija aastas 5305 USA dollari (+ reisile
eelnevad kulud, nt lennupileti kulu)
 Seenioritest reisijad hõlmavad 2025. aastaks 11% maailma rahvastikust ja
Euroopas 22% ning seeniorid reisivad enam vanuses kuni 70 eluaastat
 2016-2026 kiiremini kasvavaks vaba aja veetmise sihtkohtadeks India,
Angola, Uganda, Brunei, Tai, Hiina, Myanmar, Omaan, Mosambiik, Vietnam.
 Turismi valdkond loob pidevalt uusi töökohti – 2026. aastaks on see
maailma suurim tööandja ja loonud ligi 86 miljonit töökohta.
 Piiride hägustumine (nii riikide vahel kui ka isiklikud töö ja puhkuse osas)
 2030. aastaks teeb 8,5 miljardit inimest 2 miljardit rahvusvahelist reisi aastas.
Enamuse kasvust moodustub Aafrika, Aasia ja Kesk-Ida reisijate hulga tõus.
 2030. aastaks rahvusvaheliste reisijate arv kasvab kahekordseks, kuid
praegune infrastruktuur ei võimalda sellist nõudlust. Avatud platvormide abil
saab olukorda parandada, kuid kui tehnoloogia on piisavalt võimas, et
seda kasutada, siis peamiseks takistuseks saab inimeste usaldus sellesse
ning nende andmete turvaline haldamine

Tuleviku reisijad (2030), keda näeme tegelikult juba täna

Allika: Futuure Traveller Tribes 2030 (2015); Pawel, R. (28.09.2017 konverentsiettekanne)
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Reisijatüüpe iseloomustavad
tegurid

Allikas: Futuure Traveller Tribes 2030 (2015); Pawel, R. (28.09.2017 konverentsiettekanne)

 Kohustusreisijad – neid paneb reisima mingi kindel vajadus reisida
kindlal ajas ja kohas (pulmareis, perereis), nad pole ajaliselt ja
koha mõttes eriti vabad. Nad ootavad oma vajaduste
rahuldamist, neile meeldivad lojaalsusprogrammid jms.
 Lihtsusetarbijad – tahavad planeerimise sisse osta, hindavad
sujuvust ja muretust reisimisel.
 Auhinnajahtijad – luksusreisijad, linnapuhkusel olijad, tahavad
saada kogemuste ja naudingute võrra rikkamaks pärast reisi.
 Kultuuripuristid – avastavad ehedat, tahavad kogeda totaalselt
erinevat kodusest miljööst. Nad on jagamismajanduse
kuldkliendid, ketihotellide jms vihkajad.

 Sotsiaalse kapitali otsijad – tahavad näidata, et on hästi reisinud
inimesed. Reisimine pole mitte niivõrd kogemiseks kui jagamiseks.
 Eetilised reisijad – arvestavad, millist mõju reisimine avaldab
keskkonnale, tahavad teenusepakkujalt keskkonnaaspektide
kohta teada saada, ökomärgiste „tarbijad“.

Allikas: Future Traveller Tribes 2030 (2015)
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Pildi allikas: http://www.mxmindia.com

Autor: C. Ramsey
Pildi allikas:
https://www.slideshare.net/colinramsay/we
-live-in-vuca-world;
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 21.sajandil väheneb rikkus nendes piirkondades, kus
on palju loodusressursse ja -kapitali ning peamisteks
rikkust tekitavateks strateegiateks muutuvad
informatsioon, mõttejõud ja ettekujutlused, uute
tehnoloogiate kasutusele võtmine ning oskus juhtida
rahvusvahelisi globaalseid kommunikatsioonisüsteeme

 Ainsaks konkurentsieelise allikaks on teadmised,
oskused ja informatsiooni juhtimine (Thurow, 1996)
Kliendi tundmine,
spetsialiseerumine, lugude
jutustamine, mõju hindamine
koostöö ja ühisturundus

Tänan kuulamast!
Tatjana.koor@ut.ee
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