Koostööprojekt “Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine
rahvusparkidega piirkondades”
Turundusdisaini töötoad
Eesmärk
Eesmärgiks on arendada ettevõtjate oskusi ja teadmisi edukamaks, atraktiivsemaks ja kaasajastatumaks
turundustegevuseks.
Projekti raames on planeeritud kokku 3 ühepäevast töötuba, mis keskenduvad igale osalevale
ettevõtjale individuaalse turundusplaani koostamisele ja eeldavad ettevõtte esindaja osalemist kõigis
moodulites (3 ühepäevast töötuba + 2. ja 3. töötoa eelselt juhendaja antud kodutööde teostamist).
Osalejatel on võimalus mahus 2 tundi saada juhendajalt individuaalst nõustamist.
Turundusdisaini töötubade moodulid jagunevad järgmiselt:
I moodul 14.11.22 Arenduskoja piirkonnas
II moodul 24.01.23 Rohelise Jõemaa Koostöökogu piirkonnas
II moodul 21.03.23 Kodukant Läänemaa piirkonnas
Tulemus
Osalejatel valmib turundusplaan kolmeks aastaks.
Sihtgrupp
Sihtgrupiks on Arenduskoja, Rohelise Jõemaa Koostöökogu ja Kodukant Läänemaa piirkondades
tegutsevate ettevõtete ja organisatsioonide esindajad.
Juhendajad
Töötube viivad läbi Kadri Moppel ja Aigi Young (Frilla OÜ).
Kadri Moppel on turismialased algteadmised omandanud Tallinna Majanduskoolis, kõrghariduse
Eesti-Ameerika Ärikolledžis rahvusvahelise turismi juhtimise erialal ning magistrikraadi teenusdisaini
ja juhtimise erialal Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis. Kadri omab pikaajalist töökogemust (~18 aastat)
turismivaldkonnas nii sihtkoha juhina, ettevõtjaid koondava MTÜ juhina, kui ka erinevate
turismiettevõtete turundus-müügijuhina ja projektijuhina. Kadri on avalikus sektoris olnud mitme
turismivaldkonna arenduste ja digilahenduste algataja ning projektijuht, tegelenud viimaste aastate
jooksul teenusdisaini projektidega ja turismiettevõtjate koolitamisega. Täna töötab ta erasektoris, kus
juhib turundus-ja teenusdisaini projekte.
Aigi Young omab pikaajalist töökogemust turundusvaldkonnas, mis algas 2010ndatel
Ühendkuningiriigis, töötades kampaaniahaldurina turundusteenust pakkuvas ettevõttes ning hiljem
Võrumaa Arenduskeskuses juhtides Europe Direct tegevusi Võru maakonnas. Aigi on olnud koos

Kadriga kaasprojektijuht turismivaldkonna teenustevahendamise platvorm KYLAS loomisel, tema
tugevuseks on strateegiline mõtlemine. Viimastel aastatel on ta olnud kaasatud mitmete strateegiate ja
tegevuskavade koostamise protsessi. Praegu naudib ta igapäevastest töökohustustest eemal olles
emapuhkusel olemist ning lööb kaasa vaid Frilla OÜ eriti põnevates ja kõnetavates projektides.
I mooduli asukoht
Asukohaks on Kadrina vallas Ohepalu külas asuv Õnnela Külalistemaja.
http://www.onnela.ee/content/kontakt
I mooduli päevakava
Päevakava on leitav järgmiselt lehelt. Teise ja kolmanda mooduli päevakava on sarnane.
Osalustasu
3 töötuba - 75 EUR (1 töötoa maksumus on 25 EUR)
Täpsem info ja registreerimine
Katrin Suursoo, projektijuht, katrin@arenduskoda.ee, 56608077
Registreerumine toimub kuni 10. novembrini või kuni kohtade täitumiseni.

Koostööprojekt “Kestliku maaettevõtluse mitmekesistamine
rahvusparkidega piirkondades”
Turundusdisaini töötoa 1. moodul 14.11.2022 Õnnela Külalistemajas
Päevakava

10:00

Tervituskohv

10:15-12:15

Turundusdisaini töötuba – turundusplaani koostamine

12:15-13:00

Lõunasöök

13:00-14:30

Turundusdisaini töötuba – turundusplaani koostamine jätkub

14:30-15:00

Kohvipaus

15:00-16:30

Turundusdisaini töötuba – turundusplaani koostamine jätkub

