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Sissejuhatus 

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna konverentsiturismi büroo kogub ja analüüsib Tallinna 

konverentsiürituste andmeid eesmärgiga: 

• hinnata Tallinnas toimuvate konverentsiürituste mõju linnale; 

• kasutada saadud andmeid päringutele vastamisel ja nõustamisel, mis on seotud sihtkoha 

investeeringute, arenguprojektide ning taristu arendamisega; 

• esitada statistikat Euroopa turismilinnu ühendavale organisatsioonile European Cities 

Marketing (ECM), mille liige Tallinn on, ning omada seeläbi ülevaadet Tallinna positsioonist 

võrdluses Euroopa konverentsilinnadega. 

Käesolevas konverentsiürituste ülevaates on kasutatud 2012. aasta kohta käivaid andmeid. 

Ülevaate esimene osa põhineb Eesti Statistikaameti vaatluse „Majutus“ andmetel ning sellest 

saab ülevaate Tallinnas toimunud tööreiside struktuurist, sesoonsusest ja pikkusest ning 

samuti osakaalust Eestis toimuvatest tööreisidest.  

Ülevaate teine osa käsitleb detailsemalt Tallinnas toimunud konverentsiüritusi. Selle aluseks on 

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna konverentsiturismi büroo kogutud andmed Tallinnas 

toimunud konverentsiürituste kohta. Ülevaatest saab teada konverentsiürituste arvu, suuruse, 

liigi, rahvusvaheliste osalejate hulga, toimumiskoha jpm. 

Kolmas osa annab ülevaate Tallinna turismiveebi konverentsikorraldajale suunatud 

sisulehekülgede vaadatavusest. 
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1. Tööreisid Tallinnas  

Eesti Statistikaamet kogub vaatluse „Majutus“ raames külastajate reisi eesmärke. Reisid 

jagatakse eesmärkide põhjal kolme kategooriasse1:  

• Puhkusereis – reis, mille eesmärk on puhkamine: aastapuhkuse või nädalalõpu 

veetmine, sugulaste, tuttavate külastamine vm vaba aja veetmise reis. Tööandja 

kinnimakstud puhkusereis või preemiareis on samuti puhkusereis.  

• Tööreis – tööandja korraldatud või kinnimakstud reis, mis on seotud tööülesannete 

täitmisega, k.a osalemine kongressil, konverentsil, nõupidamisel, seminaril, koolitusel 

jms. Tööreisid jagatakse omakorda ärireisideks ja konverentsireisideks. Konverentsireis 

ehk osavõtt konverentsist, koolitusest on osavõtt era- või avaliku sektori või 

erialaühenduse korraldatud konverentsist, koolitusseminarist või nõupidamisest. 

Konverentsil osalejad näidatakse ka tööreisijate hulgas. Muudel eesmärkidel tööreisijaid 

loetakse ärireisijateks. 

• Muu reis – puhkuse- või tööreisidena loetlemata reis (nt. transiitturism, raviturism 

jms). 

Edaspidi käsitleme konverentsituristidena majutusettevõttes peatunud külastajaid, kes 

nimetasid oma reisi eesmärgiks osalemise konverentsil, koolitusseminaril või nõupidamisel. 

Ärituristid on majutusettevõtetes peatunud külastajad, kes viibisid Tallinnas kohtumisel 

äripartneritega, koosolekul, messil, tootetutvustustel jm. 

1.1. Tallinna tööreiside osakaal ehk turuosa Eesti tööreisidest 

2012. aastal ööbis Eesti majutusettevõtetes kokku 2,84 miljonit turisti (+4%)2, kellest 

53% ehk 1,51 miljonit (+2%)2 peatus Tallinnas.  

Kõikidest Eesti majutusettevõtetes peatunud turistidest (2 839 895) viibis puhkusereisil 67%, 

ärireisil 23% (sh külastas konverentse, seminare või koolitusi) ning muul eesmärgil 10%. 

Tallinna majutusettevõtetes majutatud 1 516 900 turisti jagunesid reisi eesmärkide lõikes 

järgnevalt: puhkusreisijaid 74% (1 121 800), tööreisijaid 22% (333 500), 3% 

konverentsireisijad (44 700) ja muul põhjusel (õppimine, tervis, sõprade-tuttavate 

külastamine) linnakülastajad 1% (17 000).  

 

                                           
1 Statistikaameti definitsioonid http://pub.stat.ee/px-
web.2001/Database/Majandus/23Turism_ja_majutus/02Majutus/TU_132.htm 
 
2 Võrdlus 2011. aasta andmetega 

http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Majandus/23Turism_ja_majutus/02Majutus/TU_132.htm
http://pub.stat.ee/px-web.2001/Database/Majandus/23Turism_ja_majutus/02Majutus/TU_132.htm
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Kõikidest Eesti majutusettevõtetes peatunud külastajatest viibis tööreisil 665 528 turisti (23%) 

ning nendest omakorda peatus Tallinna majutusettevõtetes 378 136 turisti (57%). Tallinna 

tööreisijate osakaal Eesti turismis ei ole viimasel viiel aastal muutunud (vt tabel 1). 

 

Tabel 1. Eesti majutusettevõtetes peatunud tööreisijad ja Tallinna osakaal 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tööreisid Eestis kokku  519 065 555 751 587 439 569 054 497 324 546 538 644 353 665 528 

Tööreisid Tallinnas 296 410 283 669 288 955 289 723 281 773 312 990 369 096 378 136 

Tallinna osakaal  57% 51% 49% 51% 57% 57% 57% 57% 

Allikas: Eesti Statistikaamet 

  

puhkus 
67% 

ärireis 
20% 

 
konve-

rentsi jmt 
reis 3% 

muu 10% 

Eesti majutusettevõtetes 
peatunud turistide reisi 

eesmärgid 2012 
N= 2 839 895  

puhkus 
74% 

ärireis 
22% 

 
konve-

rentsi reis 
3% 

muu 
1% 

Tallinna majutusettevõtetes 
peatunud turistide reisi 

eesmärgid 2012 
N= 1 516 919 

53% 
kõikidest Eestis 

majutusettevõtetes 
peatunud turistides 
peatusid Tallinnas 



 
6 

1.2. Tööreiside struktuur 

Enamiku (88%) Tallinna majutusettevõtetes peatunud turistide tööreisidest moodustavad 

ärireisid ning 12% konverentsireisid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suurima osa (73%) tööreisidest moodustavad välisturistide ärireisid, eestimaalaste 

kohtumistel ja nõupidamistel osalemine moodustab seitsmendiku (15%), välisturistide 

konverentsikülastused kümnendiku (10%) ning vaid väga väike osakaal on eestimaalaste 

konverentsidel- seminaridel osalemisel (2%).  

 

2012. aastal ööbis kõikidest Eesti majutusettevõtetes peatunud konverentsireisijatest Tallinnas 

50% ning ärireisijatest 58%. 

Viimase viie aasta jooksul on ärireiside arv kasvanud, konverentsireiside arv ei ole olulisel 

määral muutunud, kuid aastate lõikes on muutused suhteliselt suured. 
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Tallinna töökohtumistele saabus rohkem külastajaid kui eelnenud aastal (kokku +10 100 turisti 

ehk +3%), kuid konverentsidel-seminaridel osalejaid  oli eelnenud aastast vähem (-1 000 ehk 

-2%). 
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Tallinna majutusettevõtetes peatunud tööreisijate hulgas oli 83% välisriikide elanikke ning 

17% eestimaalasi. Võrreldes 2011. aastaga kasvas siseturistidest tööreisijate hulk kümne 

protsendi võrra (+5 800 turisti), välisturistide arv olulisel määral ei muutunud (+1% ehk +3 

200 turisti).  

Eestimaalaste ärireiside arv kasvas 13% (+6700 turisti), konverentsireisid vähenesid sama 

protsendi võrra (-13% ehk -900 turisti). Välisturistide tööreiside liikides olid muutused oluliselt 

väiksemad; ärireisid kasvasid protsendipunkti (+1% ehk 3 400 turisti), konverentsikülastajate 

hulk ei muutunud (0% ehk -170 turisti). 
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1.3. Tööreiside pikkus ja sesoonsus 

2012. aasta tööreisid olid Tallinnas eelnenud aastast lühemad ning nende kestus oli 1,82 ööd; 

sh konverentsireisid olid keskmise pikkusega 1,84 ööd ning ärireisid 1,81 ööd. Kui võrrelda 

neid Eesti keskmisega, siis Tallinna konverentsireisid on pikemad (tõenäoliselt just suurte 

rahvusvaheliste konverentside tõttu), aga ärireisid lühemad  ning olulist vahet erinevat liiki 

tööreiside pikkuses ei ole. 

Viimase viie aasta jooksul on Tallinnas toimunud ärireisid jäänud lühemaks, konverentsireiside 

kestus on kasvanud. 

 

 

Tallinna tööreisid jaotuvad aasta jooksul suhteliselt ühtlaselt, ärireiside jaotuses hooajalisus 

peaaegu puudub, konverentsireisidel on tipuks mai, aasta keskmisest rohkem käib 

konverentsituriste ka septembrist novembrini. 
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Konverentsireiside hooajalisus on nii siseturistide kui ka välisturistide reisides. Välisturiste käib 

konverentsidel kõige enam mais (16% kõikidest välisturistide aasta konverentsireisidest 

tehakse mais), rohkem on siseturiste konverentsireisijate hulgas nii mais kui ka oktoobris. 
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2. Tallinnas toimunud konverentsiürituste ülevaade 

ettevõtete poolt esitatud andmete põhjal 

Kuna paljud kohalikud konverentsidel osalejad ei ööbi Tallinna majutusettevõtetes ning osad 

rahvusvahelised üritused kestavad ainult ühe päeva, siis kõik äri eesmärkidel linnakülastajad ei 

kajastu Eesti Statistikaameti poolt kogutavas majutusstatistikas. Tallinnas toimuvate 

konverentsiürituste3 kohta kogutakse andmeid alates 2001. aastast. Andmete kogumisel 

lähtutakse United Nations World Tourism Organization (UNWTO) soovitustest ning 

kaardistatakse ürituste andmed, kus osalejaid on rohkem kui 10 ning üritus kestab vähemalt 4 

tundi. Metoodika järgi loetakse rahvusvaheliseks üritusi, kus osalejatest moodustavad 

välisosalejad vähemalt viiendiku (20%), vähem kui viiendiku välisosalejatega üritused 

liigitatakse kohalikeks. 

Tallinnas üritusi korraldavad ettevõtted esitavad andmed veebikeskkonnas. Andmete esitamine 

on korraldajatele vabatahtlik ning ankeediga kaardistatakse hinnanguliselt kolm neljandikku 

kõigist Tallinnas toimunud üritustest. 2012. aastal esitas Tallinnas toimunud ürituste (edaspidi 

konverentsiüritused) kohta infot 32 ettevõtet (Lisa 1). 

 

2012. aastal toimus Tallinnas 4533 konverentsiüritust, millel osales 266 134 inimest. 2011. 

aastal oli konverentsiüritusi 4171 ja osalejaid 128 377. Ürituste arv on kasvanud stabiilselt 

(kasv 8%). 

Kõigist toimunud üritustest moodustasid suure osa (79%) kohalikud konverentsiüritused ning 

proportsionaalselt sellele moodustasid kõikidest osalejatest kohalikud osalejad 83% ja 

välisosalejad 17% (Tabel 2). Täpsem ülevaade konverentsiüritustest ja osalejatest on lisades 2 

ja 3.  

Tabel 2. Tallinnas toimunud konverentsiürituste osalejate jaotus 

  Konverentsi
-ürituste 

arv 

Välis-
osalejad 

Kohalikud 
osalejad 

KOKKU 
(osalejate arv) 

Rahvusvahelised üritused (rohkem 
kui 20% välisosalejaid) 

972 44387 9406 53793 

Kohalikud üritused 3561 517 211824 212341 
KOKKU 4533 44904 221230 266134 

Allikas: Tallinna 32 ettevõtte poolt esitatud konverentsiürituste andmed 

  

                                           
3 Konverentsiürituste definitsioon hõlmab järgnevaid üritusi – konverents, kongress, foorum, sümpoosium, 
koosolek, seminar, koolitus, treening, kursus, presentatsioon, pressiüritus. Konverentsiürituste mõiste alla ei kuulu 
elamusturism, näitused, messid ja show'd. 
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Suuremad rahvusvahelised konverentsiüritused (üle 500 osalejaga) 2012. aastal: 

• Congress of the International Federation for European Law 

• Routes Europe 2012 

• The Customs Administration of the Future. How can ICT Transform Core Business 

• EBCOG Conference 

• Congress of the Nordic Orthopaedic Association 

• IASP World Conference 2012 

• Civitan International Convention 

• International Physics Olympiade (IPhO) 

• 9th European Health Promotion Conference. 

 

Rahvusvaheliste konverentsiürituste puhul on kõige enam välisriikide osalejaid pärit 

naaberriikidest. Sarnaselt varasematele aastatele oli kõige rohkem välisosalejaid Soomest, 

Rootsist ja Lätist. Soomest oli osalejaid 638 üritusel, Rootsist 176 ja Lätist 152 üritusel. 

Tallinnas toimuvatele üritustele saabus ka Leedu (122 üritust), Norra (113 üritust), Venemaa 

(106 üritust), Suurbritannia (104 üritust) ja Saksamaa (100 üritust) kodanikke. 

Konverentsiürituste osalejate mitmekesisust näitab ka erinevate riikide hulk – osalejaid oli 

Lõuna-Aafrika Vabariigist, Lõuna-Koreast, Makedooniast, Malaisiast, Malilt, Marokost, 

Mauritiuselt, Mehhikost, Moldovast, Montenegrost, Neitsisaartelt, Nepaalist, Nigeeriast, Puerto 

Ricost, Saudi-Araabiast, Trinidadist ja mujalt.  

 

Jätkuvalt on Tallinnas toimuvad konverentsiüritused lühikesed. Kolmveerand (75%) kõikidest 

toimunud üritustest olid ühepäevased, 18% kahepäevased, 4% kolmepäevased, neljapäevaste 

ja pikamate konverentside osakaal jäi 3% piiridesse. 
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Kohalikest konverentsiüritustest 82% moodustavad ühepäevased üritused. Kohalikku päritolu 

osalejatest 86% viibib ühepäevasel konverentsiüritusel. 

Rahvusvahelistest üritustest on vähem kui pooled (47%) ühepäevased, 34% kahepäevased ja 

19% kolmepäevased või pikemad. Seda, et rahvusvahelised üritused toovad inimesi 

Tallinnasse enamasti pikemaks ajaks, tõestab ka välisosalejate jaotus ürituse kestuse lõikes – 

37% osaleb ühepäevasel üritusel ja 41% kahe- kuni kolmepäevasel üritusel ning nelja- või 

enama päevasel üritusel viibisid 22% välisosalejatest. 
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Konverentsiüritused on Tallinnas hooajalised. Üritusi korraldatakse rohkem kevadkuudel 

(märtsist maini) ning sügisel (septembrist novembrini). 

Konverentsiürituste korraldamiseks olid kõige populaarsemad kuud november (n=543), mai 

(n=501) ja oktoober (n=492).  

Enim kohalikke üritusi toimus novembris (n=457) ja vähim juulis (n=47 ehk 1% kõikidest 

üritustest). 

Rahvusvaheliste konverentsiürituste tippkuuks oli mai, kui toimus 148 üritust ehk 15% 

kõikidest rahvusvahelistest üritustest. Kõige vähem rahvusvahelisi üritusi oli juulis (n=33) ja 

detsembris (n=23). 

 

 

Rahvusvaheliste konverentsiürituste osalejate arv on kuude lõikes võrdlemisi stabiilne, kui 

välja arvata mai, kus oli kõige rohkem rahvusvahelistel üritustel osalejaid (n=8451), ja 

detsember, kus osalejaid oli kõige vähem (n=745). 

Kohalike osalus on rohkem hooajaline ning madalhooajaks on suvekuud (juuni, juuli, august) 

ja detsember. 2012. aastal oli enim kohalikke osalejaid novembris (n=33 202) ja kõige vähem 

juulis (n=8719). 

 

2012. aasta juulikuu eristub teistest, kuna ta oli ürituste arvu poolest viimaste seas (80 üritust 

kokku, millest 33 olid rahvusvahelised ja 47 kohalikud), kuid rahvusvaheliste ürituste osalejate 

arvu poolest oli tegemist keskmisest parema kuuga – 5391 osalejat, mis on 10% kõikidest 

rahvusvaheliste ürituste osalejatest. 
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Enamik 2012. aastal Tallinnas toimunud konverentsiüritustest olid väikesed – kuni saja 

osalejaga üritused moodustasid 83% kõikidest konverentsiüritustest, sealjuures 59% kõikidest 

üritustest (n=4533) jäi osalejate arv 10-39 vahele. 100-499 osalejaga üritusi oli 16% ja 

kõigest ühel protsendil (1%) kõikidest 2012. aastal toimunud üritustest oli osalejate arv 

suurem kui 500. 

Eesti Konverentsibüroo (EKB) poolt koondatavasse statistikasse ei arvestata üritusi, millel on 

vähem kui 40 osalejat, mis tähendab, et 2655 üritust, mis 2012. aastal aset leidsid, ei kajastu 

EKB statistikas. 

 

  

0%

5%

10%

15%

20%

Tallinnas toimunud kohalike ja rahvusvaheliste 
konverentsiürituste osalejate arv kuude lõikes 

Kohalikud üritused

Rahvusvahelised üritused (20% välisosalejaid)

52 753 

64 028 
59 897 

70 587 

18 869 

2655 1110 471 272 25 

10-39 delegaati 40-99 delegaati 100-199 delegaati200-499 delegaati 500+ delegaati

2012. aastal Tallinnas toimunud konverentsiüritused 
osalejate arvu lõikes 

Osalejate arv Konverentsiürituste arv



 
16 

Kõige rohkem toimus üritusi majanduse (20%), hariduse (18%), tehnoloogia (8%) ja tööstuse 

(8%) valdkonnas. Suurima osalejate arvuga üritused olid poliitika (1750 osalejat) ja 

majanduse (1250 osalejat) valdkonnast. 

 

Tallinnas aset leidvatest konverentsiüritustest enamus (86%) toimus hotellides. 14% toimusid 

muudes kohtades (nt. kontserdimaja, raamatukogu, muuseum, ülikool). Ainult 7 üritust leidsid 

aset ülikoolide ruumides. 

  

920 

802 

369 343 
272 

213 192 158 158 
99 93 84 53 44 14 

719 

2012. aastal Tallinnas toimunud konverentsiürituste 
jagunemine teemade lõikes 

0

100

200

300

400

500

2012. aastal Tallinnas toimunud konverentsiürituste 
jaotumine toimumiskohtade lõikes 

Hotell Muu



 
17 

3. Tallinna turismiveebi külastatavus 2012. aastal 

Tallinna turismiveeb (tourism.tallinn.ee) on loodud Tallinna tutvustamiseks turistile, 

turismiprofessionaalile ning konverentsikorraldajale. Turismiveebil kajastatakse kõike 

Tallinnaga seonduvat sh. reisiideid, vaatamisväärsusi, sündmusi, võimalikke tegevusi linnas, 

jpm. 

Tallinna turismiveebi külastati 2012. aastal 1 396 585 korda, mis on 5,38% rohkem kui 2011. 

aastal. 

Tallinna turismiveebi külastati kõige rohkem Eestist (n=346 480), Soomest (n=319 165), 

Venemaalt (n=195 845) ja Suurbritanniast (n=90 708). Lisaks nimetatutele külastati 

turismiveebi ka Saksamaalt, Rootsist, Ameerika Ühendriikidest, Norrast, Lätist, Itaaliast ja 

mujalt. 

 

Allikas: web-stat.net 

Selleks, et lihtsustada konverentsiprofessionaalide tööd, on Tallinna turismiveebil eraldi välja 

toodud info Tallinna konverentsivõimaluste kohta. Konverentsikorraldajatele suunatud 

veebiinfo on saadaval kahes keeles (eesti ja inglise).  

Konverentsikorraldaja teemat vaadati 2012. aastal kokku 24 228 korda (eesti ja inglise 

keelekeskkondi vaadati võrdselt). Võrreldes 2011. aastaga vaadati konverentsiturismi sisulehti 

viiendiku võrra vähem. 

2012. aastal vaadati konverentsikorraldaja sisulehekülge peamiselt aasta alguses. Enim 

vaatamisi oli jaanuaris (12%), märtsis (11%) ja veebruaris (9%). Konverentsikorraldaja 

sisulehekülgede vaatamise mõnetine hooajalisus on tõenäoliselt tingitud algava aasta plaanide 

ja ürituste kavade koostamisega. 
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Allikas: web-stat.net 

 

Konverentsi ettevalmistamisega seotud teemadest vaadati enim elamusturismi pakkumisi 

(26%), konverentsikohtade infot (10%) ja konverentsiturismi mõisteid (7%). 

 

Allikas: web-stat.net 
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Kokkuvõte 

2012. aastal peatus Eesti majutusettevõtetes töö eesmärkidel kokku 665 528 turisti, kellest 

enamik (87%) käis ärireisidel (töökohtumistel, koosolekutel jm) ning kaheksandik (13%) viibis 

konverentsil, koolitusel või seminaril.  

57% Eesti majutusettevõtetes töö eesmärkidel peatunud turistidest ööbis Tallinna 

majutusettevõtetes. 2012. aastal peatus Tallinna majutusettevõtetes 378 100 tööreisijat ning 

nende hulk oli kolme protsendipunkti võrra suurem kui eelmisel aastal. Aastases võrdluses 

kasvas ärikohtumistel osalejate hulk ja vähenes konverentsireisijate arv. 

Suure osa Tallinna tööreisijatest moodustasid välisturistid ning enamik neist oli pärit 

naaberriikidest (Soomest, Rootsist, Lätist, Venemaalt). Tööreisid olid kestuselt võrreldavad 

teistel eesmärkidel linnakülastustega. 2012. aasta viibisid tööreisijad Tallinnas keskmiselt 1,82 

ööd; sh konverentsireisidel viibiti 1,84 ööd ja ärireisidel 1,81 ööd. 

Tallinnas üritusi korraldavad ettevõtted (n=32) edastasid Tallinna konverentsiturismi büroole 

2012. aastal andmeid 4533 konverentsiürituse kohta, kus osalejaid oli kokku 266 134, kellest 

44 904 olid välismaalased ning 221 230 eestimaalased. Võrreldes 2011. aastaga kasvas 

ürituste arv 8% ja osalejate arv 52%. 

Rahvusvahelistest konverentsiüritustest oli ligikaudu pool ühepäevased, kolmandik 

kahepäevased ja viiendik kolme või enama päevased.  

Konverentsiüritused olid võrdlemisi hooajalised – rahvusvaheliste ürituste arv kuude kaupa 

muutus vahemikus 23-148 (kõige vähem üritusi oli detsembris ja kõige enam mais). Kohalike 

ürituste arv oli kõige väiksem juulis (47) ja kõige suurem novembris (457). Osalejate 

jagunemine kuude lõikes kinnitab ürituste hooajalisust. 

Konverentsiüritustest oli enam kui pool (59%) väikesed (st. 10-39 osalejat). Kõige rohkem 

korraldati üritusi majanduse ja hariduse teemadel (kumbagi ca 20%). Peamiselt leidsid 

üritused aset hotellide ruumides.  

Tallinna turismiveebi külastati võrreldes 2011. aastaga ca 5,4% rohkem. Tallinna turismiveebi 

konverentsikorraldajatele suunatud lehekülgede vaadatavus moodustas turismiveebi 

koguvaadatavusest 2%. Kõige enam huvitus külastaja konverentsikorraldaja lehel 

elamusturismi ideedest. 

2012. aasta puhul saab esile tõsta kohalike osalejate arvu olulist kasvu konverentsiüritustel. 

Tallinna kui konverentsiturismi sihtkoha turundamisel on jätkuvalt peaeesmärgiks 

rahvusvaheliste konverentside arvu suurendamine. 
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Lisa 1. Tallinna konverentsiturismi büroole 2012. aasta 

konverentsiürituste andmed esitanud ettevõtted 

 

Andmete esitaja 

Baltic Tours DMC 

Baltic Travel Group 

balticEVENT 

City Hotel Portus 

CWT  Estonia 

Eesti Rahvusraamatukogu 

Eventus Group 

Frens Konverentsiteenused 

GoHotel Shnelli 

Hotel Euroopa **** 

Hotell Telegraaf ***** 

Hotell Ülemiste **** 

Kumu kunstimuuseum 

Laulasmaa Spa 

Meriton Grand Conference & Spa Hotel 

Mustpeade maja 

Nokia Kontserdimaja (Solaris Tallinn) 

Nordic Hotel Forum **** 

Park Inn by Radisson Central Tallinn *** 

Radisson Blu Hotel Olümpia **** 

Radisson Blu Hotel, Tallinn**** 

Saku Mõis 

Savoy Boutique Hotel 

Scandic Hotels Eesti AS 

Sokos Hotel Viru 

Swissôtel Tallinn 

Tallink City Hotel 

Tallink Spa & Conference Hotel 

Tallinn Hotels 

Tallinna Teletorn 

Tallinna Ülikool 

Taveco Disain 

 

Esitajaid kokku: 32 
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Lisa 2. Tallinnas toimunud konverentsiürituste jaotus kuude lõikes 

 
Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August 

Septem-
ber Oktoober 

Novem-
ber Detsember KOKKU 

Kohalik konverentsiüritus 
(100% ainult kohalikud 
osalejad) 

279 327 362 382 343 219 45 139 278 380 445 280 3479 

Kohalik konverentsiüritus 
(st. vähem kui 20% 
osalejatest olid 
välismaalased) 

5 8 8 4 10 4 2 3 11 12 12 3 82 

Rahvusvahelised 
konverentsiüritused (st. 
20% osalejatest olid 
välismaalased) 

69 64 88 98 148 86 33 72 105 100 86 23 972 

KOKKU 353 399 458 484 501 309 80 214 394 492 543 306 4533 
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Lisa 3. Tallinnas toimunud konverentsiürituste osalejate jaotus kuude lõikes 

 

 

 
Jaanuar Veebruar Märts Aprill Mai Juuni Juuli August September Oktoober November Detsember KOKKU 

Kohalikud osalejad 
kohalikul üritusel (100% 
ainult kohalikud osalejad) 

18 133 20 723 19 979 20 911 18 770 10 496 3183 7442 17 764 26 223 26 003 15 029 204 656 

Välisosalejad kohalikul 
üritusel (st. vähem kui 20% 
osalejatest olid välismaalased) 

10 26 47 12 106 44 23 7 70 118 45 9 517 

Kohalikud osalejad 
kohalikul üritusel, kus oli ka 
välisosalejaid (st. vähem kui 
20% osalejatest olid 
välismaalased) 

454 295 653 230 805 376 122 92 915 1326 1420 480 7168 

Välisosalejad 
rahvusvahelisel üritusel (st. 
20% osalejatest olid 
välismaalased) 

3089 2203 4239 3707 7206 3639 3467 3103 5405 4311 3397 621 44 387 

Kohalikud osalejad 
rahvusvahelisel üritusel (st. 
20% osalejatest olid 
välismaalased) 

860 184 722 988 1245 495 1924 243 759 1224 638 124 9406 

KOKKU 22 546 23 431 25 640 25 848 28 132 15 050 8719 10 887 24 913 33 202 31 503 16 263 266 134 
Kohalikud osalejad 
kokku 19447 21202 21354 22129 20820 11367 5229 7777 19438 28773 28061 15633 221230 
Välisosalejad kokku 3099 2229 4286 3719 7312 3683 3490 3110 5475 4429 3442 630 44904 
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