PARIMATE TURISMIARENDAJATE TUNNUSTAMINE
Statuut

Eesmärgiks on tunnustada avalikult Saare maakonnas edukalt tegutsevaid
turismiettevõtjaid, atraktiivseid projekte, silmapaistvaid isikuid.
Ühtlasi teadvustada maakonna inimestele turismivaldkonna olulisust.
Kandidaate

võivad

konkursile

esitada

eraisikud,

ettevõtted

ja

organisatsioonid.

Esitada võib mitu kandidaati.
Ettepanekud palume saata elektrooniliselt e-posti aadressile info@visitsaaremaa.ee või
kirjalikult aadressil MTÜ Visit Saaremaa, Tallinna 2, Kuressaare 93819, märgusõnaga
„Turismiarendajate tunnustamine“.
Kandidaadi esitamise vormis peab olema kirjas järgnev teave:


esitaja andmed (nimi, kontaktisik, telefon, kontaktaadress);



esitatava kandidaadi andmed (isiku/organisatsiooni nimi, kontaktisik, telefon,
kontaktaadress);
selgitus-põhjendus (üks A4), miks just see kandidaat või need kandidaadid



esitatakse.
Kandidaadi kohta võib esitada lisamaterjale (fotod, artiklid jms), mis toetavad ja on
seotud antud projektiga või muude tegevustega.
Parimaid tunnustatakse meene ja tänukirjaga. Otsuse teeb komisjon. Organisatsioone ja
isikuid, kellele on auhind omistatud, ei saa sama kategooria auhinna kandidaadiks uuesti
esitada enne kahe aasta möödumist. Nimekirja eelmise aasta võitjate kohta leiad
kodulehelt

www.visitsaaremaa.ee

rubriigist

spetsialistile.

Sobivate

kandidaatide

puudumisel on komisjonil õigus vastava kategooria auhinda mitte välja anda.

KATEGOORIAD
1.

PARIM TURISMIETTEVÕTE
Auhinnaga Parim Turismiettevõte (AS, OÜ, SA, MTÜ, FIE) tunnustatakse
üle 3 aasta tegutsenud organisatsioone. Kolmas tegevusaasta on organisatsiooni
arengus sageli kriitiline aeg ning tegutsemist üle kolme aasta saadab enamasti
pikemaajaline edu.
Hindamisalused


üldine tuntus (tegevus on leidnud kajastamist meedias);



koostöö teiste turismiettevõtjatega;



organisatsiooni maine;

2.



keskkonna väärtustamine ja säästev kasutamine;



organisatsiooni jätkusuutlikkus, uuenduslikkus;



loodud töökohtade arv;



lisandväärtus piirkonnale.

PARIM TURISMIARENDAJA
Auhinnaga Parim Turismiarendaja (eraisik, KOV, SA, MTÜ, OÜ, AS, FIE) kategoorias
tunnustatakse ideed, objekti (majutust, toitlustust, muuseumi, looduslikku
vaatamisväärsust vms), üritust, võistlust, paketti, marsruuti vms, mis viimase aasta
jooksul nähtavalt esile tõusis ning arenes.
Hindamisalused:

3.



teenuse/toote uudsus, originaalsus, vajalikkus (senise puudumise täitmine);



toote terviklikkus;



tuntus (tegevus on leidnud kajastamist meedias);



keskkonna väärtustamine ja säästev kasutamine;



jätkusuutlikkus;



lisandväärtus piirkonnale.

PARIM TURISMIASJALINE
Auhinnaga Parim Turismiasjaline tunnustatakse eraisikut, KOV, SA, MTÜ, OÜ, AS, FIE,
kes on tuntud ja omab autoriteeti turismitegijate hulgas Saare maakonnas ning Eestis
ning on oma tegevusega toetanud ja aidanud kaasa turismi arengule.
Hindamisalused:


turismi toetaja;



turismitegijate motiveerija;



turismiedendaja Saare Maakonnas, kas praktilisel või teoreetilisel tasandil;



panus Saare maakonna turismimaine tõstmisele koostöös ja üksikisikuna.

Kõik täiendavad küsimused teretulnud info@visitsaaremaa.ee
Heade koostöösoovidega,

MTÜ Visit Saaremaa

SA Saaremaa Turism

www.visitsaaremaa.ee

www.saaremaatourism.ee

