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Miks on vaja Eestile ühtset 
turunduskontseptsiooni?

Ühtset turunduskontseptsiooni on vaja kolmel peamisel põhjusel: 



 

Eristuvuse kaalutlusel



 

Visuaalsetel kaalutlustel



 

Olemuslikel kaalutlustel 

Lisaks annab ühtne Eesti turunduskontseptsioon võimaluse hoida kokku 
turunduskulusid nii avalikus kui ka erasektoris



Eesti turunduskontseptsiooni võtmevaldkonnad

Turism

Äri
Eksport
Välisinvesteeringud

Elukeskkond
Õppimiseks
Elamiseks
Töötamiseks

Sisekommunikatsioon. Eestimaalane

Me tahame olla tegusad võimalikult paljudes riikides
Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts
EE, 22.05.2008



Meeskond
EASi juhtrühm - Leitti Mändmets, Erki Peegel, Maria Alajõe 

Nõuandev töörühm kohalikest ekspertidest:



 

Ahti Kuningas (EAS nõukogu liige; majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler)



 

Siim Raie (Eesti Kaubandus- Tööstuskoja peadirektor)



 

Indrek Treufeldt (Rahvusringhäälingu juhatuse nõunik, TLÜ Balti Filmi- ja Meediakooli õppejõud)



 

Ilmar Raag (filmirežissöör, meediaekspert)



 

Triinu Rajasalu  (välisministeerium, pressi-ja infovaldkonna juht)



 

Üllar Jaaksoo (ettevõtja, endine EASi nõukogu esimees)



 

Sven Lõokene (Eesti Turismifirmade Liidu juhatuse esimees, reisibüroo Reisiekspert  omanik)



 

Daniel Vaarik (uue meedia ja kommunikatsiooni ekspert)



 

Rain Pikand (reklaamiagentuur Division loovjuht)



 

Mariann Lugus (SA  Archimedes välisturunduse juht)



 

Raul Rebane (strateegilise kommunikatsiooni ja meedia ekspert)



 

Aleksander Smirnov (reklaamiekspert vene sihtrühmas)



 

Tiit Riisalo (EAS nõukogu liige, EXPO 2010 asekomissar)

EAS-i kõik töötajad – olulised positiivse maine loojad ja sõnumi levitajad



Kogemuste kogumine ja edasiarendamine

Personaalsed konsultatsioonid ja intervjuud 2001/02. a. Eesti tuntuks! projekti 

ekspertidega (Evelin Ilves, Paavo Pettai, Rain Pikand, Margit Keller)

 Intervjuud 2001/02. a. Eesti tuntuks! projekti väliskonsultantidega  (Marksteen 

Adamson, Tony Allen)

 Intervjuud väliskonsultantidega (Gustav Hafren, Trout&Partners;  Juhan Bernadt, 

konsultant-nõustaja)

 Intervjuud Eesti erinevate arvamusliidrite ja ekspertidega

Vestlused EAS-i töötajate, sh välisesindajatega

Best practice kogumine

Regulaarsed kokkusaamised nõuandva töögrupiga 

Tööseminarid väliskonsultantidega

 2 uuringut Eesti turul suhtumisest Eesti turunduskontseptsiooni ja 1 uuring 

sihtturgudel Eesti märgi tuntusest



Uuenenud Uuenenud EestiEesti turunduskoturunduskontseptsioonntseptsioon



2002 2008

Olime muutumises Oleme muutunud

Paremaks muutumise maa Heade üllatuste maa

Uuenenud positsioneering
Eesti positsioneering aastatel 2002-2008 

- Paremaks muutumise maa 
(Positively Transforming) andis 
maailmale mõista, et Eesti on 
muutumise faasis ja valmis 
positiivseteks muutusteks. 

Tänaseks on Eesti “muutumise” faasist 
edasi liikunud, me oleme tõestanud 
oma olemasolu väikese ja tugeva 
riigina. Võime öelda, et oma avatud 
mõtlemise, uuendusmeelsuse ja 
innovatsiooniliste edasiarengutega on 
Eesti suutnud ikka ja jälle maailma 
positiivselt üllatada.

Tööseminaride tulemusena jõuti 
uuenenud positsioneeringuni Heade 
üllatuste maa (Positively 
Surprising). See on uuenenud 
turunduskontseptsiooni alusidee ja 
sõnum. 



Eesti nurgakivid

Rahva olemuse kujunemise alusteks on vääramatud jõud ehk nurgakivid. Nad vormivad 
riike ja rahvaid just selliseks, nagu nad on. Eestil on neli nurgakivi:

 Paiksus “Sügavad juured”
Me oleme omal maal olnud paiksed ligi 10 000 aastat.

 Põhja mõju “Selge ja alalhoidlik”
Me oleme oma olemuselt põhjamaiselt alalhoidlikud.

 Ida mõju “Avatud põhjarahvas”
Põhjarahva kohta omame märkimisväärselt ida mõjusid.

 Progress “Kiired kohanejad”
Et säilida, oleme olnud alati päris head kohanejad.

Meil on väike maa, kus neljast nurgakivist tekivad tugevad kontrastid. 
See on aga parim pinnas lugude tekkimisele.



Üks maa, üks süsteem, palju lugusid



Eesti brändi raamat

http://tutvustaeestit.eas.ee



Sisekommunikatsioon Sisekommunikatsioon 
eestimaalastele.eestimaalastele.



Ma armastan Eestimaad!



 

Maa turundamine on nagu kahesuunaline tänav:


 

eelkõige on see imago loomine ülejäänud 
maailmale. 



 

aga see on ka eneseleidmise küsimus. Kuidas 
me ise ennast näeme, mida tähendab olla 
eestlane?



 

Maa turundamise olemus seisneb oma hinge 
otsimises ja selle peegeldamises väljapoole



 

“Ma armastan Eestimaad” on “Welcome to 
Estonia” medali teine pool. 



 

Kui “Welcome to Estonia” on väljapoole suunatud 
küllakutse, siis “Ma armastan Eestimaad” näitab 
meie kuuluvust ja pühendumust oma kodule.

http://tutvustaeestit.eas.ee



http://tutvustaeestit.eas.ee

Ma armastan Eestimaad brändi raamat



Partnerite võimalused Eesti Partnerite võimalused Eesti 
turunduskontseptsiooni kasutamiseks.turunduskontseptsiooni kasutamiseks.



Partnerbränding

Eesmärk on pakkuda ametiasutustele/ettevõtetele välja erinevaid võimalusi, kuidas 
kasutada Eesti turunduskontseptsiooni oma kommunikatsioonimaterjalidel. 

Asutustel ja ettevõtetel on erinevad eesmärgid ning võimalused “Tutvusta Eestit” ja 
“Ma armastan Eestimaad” kontseptsioonide kasutamiseks. 

Selle alusel on “Tutvusta Eestit” visuaalsed lahendused jaotatud kolme tasemesse: 
1. Pluss tase
2. Sünergia tase
3. Embleem tase

“Ma armastan Eestimaad” visuaalsed lahendused jaotatud kahte tasemesse: 
1. Pluss tase
2. Sünergia tase

http://tutvustaeestit.eas.ee



Partnerbränding - pluss 

http://tutvustaeestit.eas.ee



Partnerbränding - sünergia

http://tutvustaeestit.eas.ee



Partnerbränding - embleem

http://tutvustaeestit.eas.ee



Partnerbränding - veebijalus

http://tutvustaeestit.eas.ee

Veebikeskkonnas on "Tutvusta Eestit" partnerbränding lahendatud partneri kodulehe 
allserva paigutatava jalusena 



Partnerbränding - esitluspõhjad

http://tutvustaeestit.eas.ee

Kui räägite Eestist, siis kasutage ka Welcome to Estonia esitluspõhju



Turunduskontseptsiooni kasutamisest



Saksamaa suvekampaania – 
looduspuhkusele Eestisse!



Läti suvekampaania



Leedu suvekampaania – Eestis on aega küll!



Reklaamid



http://tutvustaeestit.eas.ee

 See on püüd ühtlustada viis ja laad, kuidas või mida me oma kodu kohta 
maailmas jutustame.

 See ei ole propaganda ega keeruline teadus. Pigem on kokku kogutud ja 
süstematiseeritud mõtted ning soovitused.

 Tööriistad on ennekõike mõeldud Eesti inimestele/organisatsioonidele, kes 
oma töö või reiside tõttu oma kodumaad tutvustavad.
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