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Peipsimaa 
tegevuspiirkond 

• Alutaguse vald, 
• Mustvee vald, 
• Peipsiääre vald, 
• Luunja vald, 
• Kastre vald, 
• Tartu vald, 
• Räpina vald, 
• Setomaa vald



2019 aastal 
tehtud



Mobiil positsioneerimise andmed 
2016-2018



Osalemine messidel:

• Tourest messil osalemine Tallinnas;
• Balttour messil osalemine Lätis; 
• Adventure messil osalemine Leedus; 
• Pihkva Hansapäevadel osalemine 

Pihkvas;
• Sündmuste kalendrid (est, eng, rus, lat, lit); 





Koolitused, õppereisid

• Peipsimaa Koostööfoorumi meeskonna 
tugevdamise koolitused – jaanuar/märts

• Toidu ettevõtjate koolitus – Ants 
Uustaluga

• Peipsi kalandus ja veeteenuste õppereis 
Portugali

• VIII Peipsimaa Arengufoorum Mustvees 
PEIPSIMAA 10





FAM ja pressi reisid 
Peipsimaale

• Antto Terras filmimine 
Peipsimaal

• Saksamaa mootorratturite 
ajakiri

• Ohota & rõbalka TV filmimine
• ETFL reis Peipsimaale (13 

osalejat)
• USA FAM 
• Soome mootorratta ajakiri



Workshopidel osalemine

• Peterburi workshop – 90 reisikorraldajat
• Baltic Connecting Riias – Aasia 

reisikorraldajad
• Saksamaa reisikorraldajate workshop 

Kõlnis – 40 reisikorraldajat 



Vooremaa ja Peipsimaa 
koostööprojekt

• Saated Kanal2 „Elamusi täis Eesti“



Lakesperience projekt – Peipsi 
Koostöö Keskus

• Ümarlauad erinevates Peipsimaa 
piirkondades – tooted/paketid Saksa 
turule

• Ettevõtjate õppereis Saksamaale
• Müügikataloogi väljatöötamine
• Järvefestivali jalgrattamatkad – igas 

sadamas üks matk





“The Forest Hiking”

• Marsruudi planeerimine ja kinnitamine
• Kohalike turismiasjaliste kaasamine
• Metsaraja veebileht ja kaardid
• Metsaraja trükis paberil
• Teejuht – iga päeva kohta detailne kirjeldus 

– majutused, toitlustused, 
• Metsaraja inspekteerimine – 12 päeva, 270 

km





Peipsimaa innovaatilised 
nutikad pingid 

• Pink mis on varustatud USB pistikutega ning on 
sõltumatu traadita laadija. Saadaval interneti 
ühendus. Pink on varustatud 
päikesepaneelidega mis teeb ta paigutuskoha 
väga paindlikuks ning sõltumatuks 
infrastruktuurist. 

• Rahastus olemas 
6 pingil



Peipsi Järvefestival
08. – 14.07.2019

• Igas sadamas jalgrattamatkad
• Laat – erinevad Peipsimaa tooted ja käsitöö
• Õpitoad – lodjamudelid, esmaabi, kalatoidud
• Kohalik toit – Peipsimaa kohalik toit
• Kontserdid
• Külastajaid kokku – ca 4000
• Aluseid sõitis kaasa  - ca 20





2020 aastal 
tegevused



Peipsimaa turundamine 2019-2020

• Peipsimaa imagoloogilised trükised (est, 
eng, rus); 

• Sündmuste kalendrid (est, eng, rus, lat, lit); 
• Peipsimaa infokaartide koostamine ja 

trükkimine 10 000tk;
• Moskva workshopil osalemine aprill 2020
• Peterburi workshopil osalemine aprill 2020



Peipsimaa turundamine 2019-2020

• Saksamaa workshopil osalemine 2020 
november

• Baltic Connecting 2020 oktoober
• Saksamaa reisikorraldajate FAM – 7 osalejat 

2020 mai
• Venemaa ajakirjanike/blogijate pressireis
• Erinevate riikide blogijate üksikkülastused



Vooremaa ja Peipsimaa koostöö

• Leedu messil osalemine 2020
• Insta ja FB koolitused ettevõtjatele
• Koolitused ettevõtjatele – storytelling, oma 

teenuse sihipärane müük
• Fotokoolitus – mobiiliga pildistamise koolitus
• Saated kanal2 „Elamusi täis Eesti“ või ETV



Lakesperience projekt – Peipsi 
Koostöö Keskus

• Saksa sihtturule müügikataloog
• Saksamaa reisikorraldajate külastused
- Põhja-Saksamaa, 3 päeva, ca 9 külastust, 
veebruar
- Lõuna-Saksamaa, 3 päeva, ca 9 külastust, 
aprill
• Saksamaa ajakirjanike pressireis marsruudi 

ja Järvefestivali tutvustamiseks – kuni 7 
osalejat



Forest Hiking

• Metsaraja märgistamine
• Infrastruktuur, Peipsimaale 30 infostendi 

paigaldamine – august
• Metsaraja veebileht ja kaardid
• Koolitused ettevõtjatele
• Metsaraja trükis paberil ja e-versioon
• Müügimanuaal, teejuht
• Turundustegevused – osalemine Adventure, 

Balttour ja Tourest messidel



Peipsirannik ja Visitpeipsi.com 
arendus

• Ajaleht Peipsirannik uuendamine
• Peipsirannik veebilehe arendamine, 

kaasajastamine ja lugejateni viimine
• Peipsirannikust on Peipsimaa peamine 

uudiskanal
• www.visitpeipsi.com veebilehe uuendus ja 

arendus

http://www.visitpeipsi.com/


V Peipsi Järvefestival
11. – 18.07.2020

• Peipsi Järvefestivali korraldamine 8 
sadamas. Festivali esiklaev, 
turundustegevused ja õhtuste konsertite 
korraldamine, helitehnika/päevajuhtimine

• Õpitoad ja LAAT sadamates 
• Sadamad: Vasknarva, Lohusuu 

(Rannapungerja), Mustvee, Kallaste, 
Piirissaar, Mehikoorma, Värska, Räpina



Muud tegevused!

• „Tark pink!“ paigaldamine, täiendava 
rahastuse leidmine

• IX Peipsimaa Arengufoorumi korraldamine
• Peipsimaa retseptidega seinakalender 2021



Peipsi on avar, rannad ja inimesed erinevad. Järv 
ühendab siiski kõiki. Nii venelased, eestlased kui 

ka setud vaatavad aukartusega Peipsi poole. Tema 
on meie jumal ja toidulaua katja.

Aitäh kuulamast!
Kontaktid: 

Kadi Ploom
Juhataja

MTÜ Peipsimaa Turism
Tel: +372 569 646 86

E-mail: kadi@visitpeipsi.com
www.visitpeipsi.com

mailto:kadi@visitpeipsi.com
http://www.visitpeipsi.com/

