


Porikuu festival
1.-31.oktoober 2022

Porikuu festival on Loode-Eesti suurim elamusfestival, 

mis toob sügisesse värve. 

Porikuu sündmused pakuvad ehedaid elamusi ning

tõestavad, et ka sügiseselt sombusel ja hämaral ajal

leidub Loode-Eestis rohkelt põnevust ja arvukalt

põhjuseid kodust välja tulemiseks! 



Miks Porikuu festival?

Elavdab turismi madalhooaega

Turundab Loode-Eestit kui väärt sihtkohta ja elupaika

Pakub vaba aja veetmise võimalusi kohalikele 
inimestele

Tugevdab turismiasjaliste koostöövõrgustikku



Festivali
programm

Porikuu

Ehedad, eristuvad kohalikud Loode-Eesti elamused, mis on 
atraktiivsed ka väljast tulnud külalisele. 

Maalähedased, unikaalsed kohalikud elamused 
väiksematele gruppidele – kohalikud lood ja erilised paigad!

Pimeda/hämara aja veetmise võimalused (nt käsitöö 
töötuba, videvikuõhtu, täiskuumatk)

Kohaliku toidu üritused

Erilised sündmused, mis väärindavad sügist aega (nt 
kõrvitsapidu, seenepäev)

Matkad, üritused vabas õhus (kontsertid, jm)

http://www.facebook.com/porikuu




Kuidas me 
sündmusi 
turundame?

•Meie reklaamime sündmusi ja sündmused 
reklaamivad festivali (ühtne sümboolika, logod, 
info jagamine)

Ristturundus

•Meie persona ehk kellele me oma reklaamid 
suuname, on naine vanuses 25-50, elukohaks 
Eesti (peamiselt Loode-Eesti, Tallinn ja selle 
ümbrus)

Porikuu festivali 
facebooki leht 

(www.facebook.com/
porikuu)

•Kommunikatsioonibüroo Callisto abiga 
pressiteated üle-Eestilisse meediasse (so 
raadiokanalid, ajalehed ja ajakirjad, 
televisioon)

Erinevad 
meediakanalid ja –

väljaanded

•Otseturundus, trükimaterjalid, 
välireklaam, tele- ja raadioklipid jm.

Muud 
turunduskanalid

http://www.facebook.com/porikuu


2021 kogemus:

78 sündmust, 10 000 külalist! 
Populaarseimad üritused: 
Mudatuurid ja lombikohvik Rummu karjääris, 
kõrvitsapidu Tuulas, 
Porikuu sügislaat Padise Kastellis, 
Halloween Harjumaa Muuseumis, 
laternamatkad, iluõhtud mudaraviga Hestia SPAs, 
lasteteater Jõgisoo Seltsimajas, hiidrahnude retked, 
Porikuu rannaretk, Porikuu rabaretk, 
Kaaviar&viin Villa Restoran Soffas, 
tervisepäev, tähistaeva pildistamine Marimetsa rabas jt.



2022 eesmärgid
Aktiivne osavõtt ja vahvad sündmused

Sõnumi levitamine veelgi kaugemale, suurem teadlikkus (uudsed reklaamilahendused?)

Sündmustel suurem fookus – üritused kannavad Porikuu ideed ehk seostuvad sügise, 
vihma, pori või pimeda aja veetmisega.

Loode-Eesti kui ühtse piirkonna turundamine (geopeituse-laadne mäng üle Loode-
Eesti).

Ristturunduse edukam toimimine – sündmuste korraldajate abistamine festivaliks 
ettevalmistamisel, tegevusteks ühtsed juhendmaterjalid. 

Piirkonnas pikema peatumise tagamine – sündmusterohkete näidispakettide loomine 
oktoobrikuu nädalavahetusteks kindlates piirkondades (tugi ühe piirkonna sündmuste 
ajastamiseks, lisaks sündmustele soovitada piirkonna majutus- ja toitlustuspakkujaid)



Liitu Facebooki gruppidega: 
Porikuu festivali köögipool
Loode-Eesti turismiasjalised

Osale:
Ümarlaud sündmuste korraldajatele, mai 2022
Sündmuste turundamise praktiline seminar, juuli 
lõpp/augusti algus 2022

Kirjuta: karet@loode-eesti.ee

http://www.facebook.com/porikuulised
https://www.facebook.com/groups/loodeeesti


L o o d e - E e s t i  ü h i s t u r u n d u s



AITÄH!


