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-

Turismisektorile suunatud COVID-19 kahjude vähendamise toetusest -

Miks puuduvad abi saavate ettevõtete hulgast suveniirimüüjad,- tootjad?
Eesti riik on eraldanud turismisektori toetamiseks 25 miljonit eurot, mis on suunatud majutus, toitlustus-, reisi-, turismiatraktsiooni- ja turismiteenust pakkuvatele ettevõtetele.
Eesmärk on toetada raskustesse sattunud turismisektori ettevõtjaid kriisiga toimetulekuks, kriisi
üleelamiseks ning kriisist kiiremaks väljumiseks niipea, kui nõudlus hakkab taastuma.
Turismisektori üks lahutamatu osa on ka suveniirimüüjad, - tootjad, suurema enamuse kogu nende
tulust tuleb turistidelt. Olukorras, kus viirusest tulenevalt on piirid kinni, reisimine peatatud ning
toetused puuduvad, on kogu suveniiriäri minemas pankrotti.
Eestis asuvad suveniiripoed turismipiirkondades e. vanalinnades, suuremate vaatamisväärsuste
juures, muuseumites, Spa-des, hotellides, sadamates, lennujaamades jne. Kokku on suveniiridega
tegelevaid ettevõtteid üle 1000, töötajate arv üle 5000 ning aastakäive üle 100 mil. euro.
Lisaks suveniiripoodidele endale annab valdkond tööd sadadele, kui mitte tuhandetele
loomemajanduse ettevõtetele. Seega, kui suveniiripoed pankrotistuvad, jäävad tööta ka kõik need
inimesed lisaks.
Reisilt kaasa ostetud suveniir omab riigi turunduses olulist kuvandit, ta on kantud meie kultuurist
ja traditsioonidest. Suveniirid on sektorina sama oluline nagu hotellid, toit, elamusturism, ta on just
see meenutus/mälestus mille saab taskus kaasa võtta ning mis jääb seda maad ja rahvast
iseloomustama.
Teeme ettepaneku Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumile turismile suunatud toetuste
hulka lisada ka suveniiride, kunsti, käsitöö, disaini e. meenetega, kauplevad või neid tootvad
ettevõtted. Palume arvesse võtta, et valdkond on väga spetsiifiline ning kui poed ja tootjad
pankrotistuvad, ei ole taastumine võimalik. Pankrotistumise korral lähevad ettevõtete laovarud
sundmüüki, mis kahjustab kogu ala ja seal toimetulemist veelgi.
Teie mõistvale suhtumisele lootes ja kiiret reageerimist soovides!
Suveniiripoodide-, tootjate ja kõigi käsitööliste nimel
Madis Medri
Meened OÜ (kliendiks 691 edasimüüjat/ suveniiripoodi)
Tallinna Käsitöömess MTÜ (liikmeks 322 käsitööettevõtjat)
Juhataja
+372 51 39 227
madis.medri@suveniirid.ee
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