Lühiülevaade Tallinna konverentsidest 2019
Konverentsiürituste andmeid kogutakse selleks, et vastata päringutele, mis on seotud sihtkoha
investeeringute, arenguprojektide ning taristu arendamisega; et saada sisendandmeid, mille alusel
koostatakse rahvusvahelisi konverentsisihtkohtade edetabeleid; et hinnata Tallinnas toimuvaid üritusi,
nende ulatust ja mõju.
Tallinnas konverentsiüritusi korraldavad ettevõtted on Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna
konverentsibüroole konverentsiürituste andmeid esitanud alates 2001. aastast.
Andmete kogumisel lähtutakse United Nations World Tourism Organization (UNWTO) soovitustest ning
kaardistatakse vähemalt 4 tundi kestvate üle 10 osalejaga ürituste andmed. Metoodika järgi loetakse
rahvusvaheliseks üritusi, kus osalejatest moodustavad välisosalejad vähemalt viiendiku (20%).
Aastatel 2015-2019 on Tallinna konverentsiürituste arv püsinud võrdlemisi stabiilne, ligikaudu 35004000 üritust aastas, erandiga 2016. aastal (3 200 üritust), mil toimus märgatav langus. Aasta 2019
paistab silma vähemate ürituste arvuga 1(3 771 üritust).
Tasub märkimist, et 2019. aastal kasvas rahvusvaheliste konverentsiürituste arv 16% (849 vs 989
üritust). 2017. aasta tasemest, mil Eestis oli Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega seoses
märkimisväärselt rohkem rahvusvahelisi sündmusi, jäi puudu 100 rahvusvahelist konverentsiüritust.

1

2019. aasta ürituste arvu langus on suuresti tingitud sellest, et üks 2018. aastal andmeid esitanud ettevõte ei
esitanud kogu 2019. aasta kohta andmeid (534 üritust 2018. aastal vs 38 üritust 2019. aastal). Arvestades nende
tegevusprofiili ja esitatud andmete ajavahemikku toimus seal ka 2019. aastal üritusi samas suurusjärgus. Seda
arvesse võttes võime väita, et üritusi toimus Tallinnas samas suurusjärgus kui 2018. aastal.

2019. aasta numbrites:
Kõik üritused
Ürituste arv
Osakaal
Võrdlus 2018. aastaga

Osalejate arv
Osakaal
Võrdlus 2018. aastaga

3771
-11%
Kõik osalejad
242 493
+3%

Rahvusvahelised
üritused
989
26%
+16%

Kohalikud üritused

Välisosalejad
56 127
33%
+13%

Kohalikud osalejad
186 366
67%
-8%

2784
84%
-18%

Tallinnas toimuvad konverentsiüritused on valdavalt lühikesed.
Kohalikud üritused kestavad enamasti ühe päeva.
Rahvusvahelistest üritustest pooled on ühepäevased ja ülejäänud kestavad vähemalt kaks päeva. 2019.
aastal kasvas kolme ja enama päevaste ürituste arv võrreldes 2018. aastaga +19%.
Kestus
Kõik üritused
Rahvusvahelised üritused
Kohalikud üritused
2019
vs 2018 2019
vs 2018
2019
vs 2018
1 päev
78%
-10%
57%
+30%
85%
-16%
2 päeva
15%
-15%
25%
-7%
12%
-21%
3 või enam 7%
-15%
18%
+19%
3%
-46%
päeva
94% Tallinnas toimunud üritustest oli kuni 199 osalejaga.
6% üritustel oli osalejaid rohkem kui 200.
Kõik üritused
Rahvusvahelised
üritused
Kuni 199 osalejat
94%
91%
Enam kui 200 osalejat
6%
9%

Kohalikud üritused
94%
6%

NB! 2019. aastal toimunud 3771 üritusest 43 olid 500 või enama osalejaga – see on 1% kõikidest
toimunud konverentsidest. See 1% üritustest tõi linna 16% kõikidest osalejatest ja lausa 27% kõikidest
välisosalejatest.
16% toimunud üritustest olid assotsiatsioonide korraldatud ja 65% korporatsioonide korraldatud.
Rahvusvahelistest üritustest olid assotsiatsioonide korraldatud 35% ja korporatsioonide korraldatud
49%.
Ürituse korraldaja
Kõik üritused
Rahvusvahelised
Kohalikud üritused
üritused
Assotsiatsioon
16%
35%
22%
Korporatsioon
65%
49%
54%
Avalik sector
19%
16%
23%
Muu
1%
0%
1%

Konverentside korraldamiseks olid kõige populaarsemad kuud mai (417 üritust), oktoober (408 üritust)
ja november (443 üritust).
Kõige rohkem rahvusvahelisi konverentse toimus mais ja septembris- 130 üritust kummalgi kuul.
Kõige enam kohalikke konverentse toimus novembris – 339 üritust.

Rahvusvahelise konverentsivaldkonna ühenduse ICCA (International Congress and Convention
Association) värskelt avaldatud 2019. aasta konverentsisihtkohtade edetabelis asub Tallinn maailma
1600 linna seas 41. kohal.
2018. aastal oli Tallinn 49. kohal, edestades lähinaabreid Riiat ja Vilniust.
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