
MTÜ Ettevõtlik Virumaa

Lp. Ida-Viru Turismiklastri ja Kirderanniku Koostöökogu liikmed!

MTÜ Ettevõtlik Virumaa ja projektijuht Terje Rattur kutsuvad Ida-Viru Turismiklastri- ja Kirderanniku
Koostöökogu liikmeid osa võtma videoturunduse koolitusest: 

„Filmi! Monteeri! Levita!“
Koolitus on ühepäevane ja grupi suuruseks oleme planeerinud maksimaalselt 10 inimest.  Koolitus
toimub Toila SPA ruumides (filmimine nii väli- kui sisetingimustes) ning kaks eraldi gruppi erinevatel
päevadel (koolituse sisu on mõlemal päeval sama):

• esimese grupi koolitus toimub 9. oktoobril 2014 ja
• teise grupi koolitus 10. oktoobril 2014.

Seega  on  võimalus  uusi  ja  turunduslikult  vajalikke  oskusi  omandada  kokku  20-l  inimesel.
Videoturunduse  koolituse  viivad  läbi  Ida-Virumaal  juba  hästi  tuntud  Smoked  Sparrow vennad
Zavatskid.
Videoturunduse koolituse korraldamist toetab Kirderanniku Koostöökogu ja Leader programm. Tänu
toetusallikale  saame  Ida-Viru  turismiklastrile  ja  Kirderanniku  Koostöökogu  liikmetele  pakkuda
osalustasu 25.- eurot inimene. Väljaspoolt klastrit ning koostöökogu osalevale ettevõttele 50.- eurot
inimene.

Miks koolitusel osaleda?
Eriti  kasulik on  see  skill väiksematele  turismiasjalistele. Miks?  Selliste  videote  tellimine
asjatundjatelt on suhteliselt kallis - umbes 1 000,00 eurot klipi eest. Ideaalis võiks igal kodulehel olla
vähemalt kolm emotsionaalset videot. Kurb reaalsus on see, et pole enamasti mitte ühtegi- põhjus
suuresti kallis hinnas ja enamjaolt ka teadmatuses video kaudu turundamise mõjust.
Miks oleks see koolitus turismiasjaliste vajalik? Seetõttu, et me kõik müüme emotsiooni ja kui klient
näeb ja  tunneb ära,  tänu teie kodulehel  asuvale videole selle,  mida ta otsib,  siis  kaldub paljude
sarnase teenusepakkujate hulgast valik just teile!
Siinkohal on tegemist väga konkreetse turundusalase oskuse omandamisega - saame seeläbi endale
videosid  toota  täpselt  nii  palju  kui  soovime.  Kajastada  neid  peale  kodulehe  ka  Facebookis  jt
sotsiaalmeedia võrgustikes. Kõige enam saavad klikke just need uudised, kus on pildigaleriid ja veel
rohkem need, kus video!

Koolitajad on  öelnud, et kaamerana sobib nö. „seebikas“, kuid parema tehnilise tulemuse annavad
peegelkaamerad. Ning samuti saab ta laenutada statiive.

Registreeri end  aadressil  http://videoturundusekoolitus.weebly.com/ ja  küsimuste  korral  kirjuta
aadressil  terje@tertur.ee Kui Sul puudub filmimiseks sobilik varustus, siis anna sellest julgelt märku,
sest koolitajad pakuvad ka koolituse tarbeks varustuse renti.  Lõplik registreerimine toimub üksnes
peale esitatud arve tasumist.

Kiirusta, sest kohtade arv (20) on piiratud ning koolitusele pääsevad need, kes on end varasemalt
registreerinud.

Terje Rattur
terje@tertur.ee
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