KUIDAS EDUKALT
ÜRITUST KORRALDADA
Edukas üritus on tulemuslik, pakub uusi ideid ja tugevdab koostööd. Tutvuge
meie nõuannetega, et korraldada selline üritus, kust kõik lahkuvad, naeratus näol.

Diplomaadistiil

U-kuju

Klassiruum

Ümarlaud

Teatristiil

Püstjala lauad

AJASTUS

OSALEJATE ARV

Kuupäeva valikul võtke arvesse aastaaega, pühadeaega
ja konkureerivaid üritusi. Kontrollige kõigi võtmetähtsusega isikute kalendreid ja alustage korraldamistegevustega aegsasti.

Mõelge hoolikalt järele, kes peavad üritusel osalema.
Arvestage sealjuures valdkondade eest vastutavaid isikute, külaliste, aga ka (koosoleku) juhataja ja sekretäriga.

EESMÄRK

VÄLISKÜLALISED

Määrake konkreetsed eesmärgid ja veenduge, et kogu
üritus toimuks neid silmas pidades.

Kui üritusel osalevad välisülemerekülalised, siis tuleb
seda algusest peale arvesse võtta, kuna teil on vaja
valmistada materjalid ette mitmes keeles ja võimalik,
et vajate ka tõlketeenust. Juhul kui konverentsi keel on
inglise keel, siis tuleb kõik materjalid alates kutsetest
kuni lisamaterjalideni kirjutada inglise keeles.

Tagage ürituse sujuvus, piirates
ettekannete ja sõnavõttude
pikkust; ärge laske kellelgi
monoloogi pidada.

ÜRITUSE ISELOOM, TEEMA JA KESTUS
Mõelge järele, kas eesmärkide saavutamiseks piisab
tööpäeval toimuvast koosolekust või on vaja korraldada kahepäevane seminar koos juurdekuuluva meelelahutusega. Samuti kaaluge võimalust korraldada videokonverents, mille jaoks ei pea osalejad isiklikult kohale
tulema. See on nii majanduslikus kui ka keskkonna
mõttes säästlik.
EELARVE
Määrake enne mistahes üksikasjade paikapanemist
kindlaks, kui palju raha teil on ürituse jaoks kasutada.
Järgige eelarvet kogu ürituse vältel.
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ASUKOHA VALIK
Asukoht peab olema mugav ja lihtsasti ligipääsetav
Asukoha valikul arvestage selle suuruse, ürituse iseloomu, vajamineva tehnika ja laudade asetusega. Nt U-kujuliselt asetatud lauad loovad teistsuguse õhkkonna kui
klassiruumi stiilis seatud lauad (laudade asetust vaadake ülalt). Seismiseks mõeldud kõrged lauad on hea
valik, kuna need hoiavad osalejad pikkade ürituste ajal
aktiivsetena.

Ürituse programm tuleks saata
osalejatele vähemalt 48 tundi
enne üritust.

PROGRAMM
Varustage osalejad enne üritust programmi ja päevakavaga. Paluge osalejatel nende kohta enne üritust oma
arvamust avaldada, et kõik olulised teemad saaksid
kindlasti kaetud.
KUTSED JA REGISTREERIMINE
Lisage kutsesse võimalikult palju praktilist teavet ning
varustage see kohaletuleku juhiste ja kaardiga. Kui osalejad tulevad kohale riigi eri osadest, siis tuleks kutsed
välja saata vähemalt kuu aega enne ürituse toimumist.
Ärge unustage registreerimise tähtaja määramast.

Kui kõige olulisemad materjalid
on antud osalejatele juba enne
üritust, siis saab otsuseid kiiremini
vastu võtta.

MATERJALID
Saatke koosoleku materjalid osalejatele aegsasti. Mõelge järele, kas osalejad peaksid koosolekuks enne valmistuma, et üritus oleks tulemuslikum. Koostage kohapeal vajaminevate seadmete, märkmete, nimekaartide
ja materjalide täielik nimekiri.
ASUKOHT JA SEADMED
Uurige välja, millist tehnikat kõnelejad vajavad, nt helitehnika ja projektorid. Katsetage tehnika tööd tund
aega enne ürituse algust. Veenduge, et külaliste juhatamiseks asukohta oleks välja pandud selged viidad.

Peaksite veidi varem kohale
saabuma, et ürituse jaoks
eraldatud aega võimalikult
tõhusalt ära kasutada. Oluline on
lõpetada üritus ettenähtud ajal!
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KÜLALISED
Kõigil külalistel, spetsialistidel või kõnelejatel ei pruugi
olla vajalik kogu ürituse ajaks kohale jääda. Teavitage
külalisi aegsasti ja selgelt ettekannete ajakavast ning
andke neile kogu vajaminev praktiline teave.
SÖÖGID-JOOGID
Toitlustamise kavandamisel arvestage ürituse kestuse
ja iseloomuga. Ärge unustage külalistelt nende eriliste
toitumisvajaduste kohta küsida. Teavitage külalisi pakutavatest roogadest aegsasti. Söök-jook hoiab energiataset ja aitab keskenduda.

MAJUTUS JA TRANSPORT
Tehke reserveeringud aegsasti, et saaksite
piisava arvu ühesuguseid tube broneerida.
Kui vaja, siis hankige autojuht, korraldage
sõidujagamine (carpooling) või andke osalejatele juhised, kuidas ühistransporti kasutada. Julgustage inimesi koos reisima, kuna see
võimaldab neil üksteisega mitteametlikus
õhkkonnas tutvuda. Ärge unustage jagamast
teavet parkimiskorra ja -tasude kohta.
KAUNISTUSED
Kaaluge, kas üritusel tuleb kasutada ruumikaunistusi, nagu lilled, lipud, bännerid, plakatid vms.
SOTSIAALMEEDIA
Tehke olenevalt ürituse iseloomust osalejatest pilte, märkmeid ja jagage neid ettevõttesiseste kanalite kaudu (nt siseveeb, Yammer)
või muu sotsiaalmeedia kaudu (koostööpartneritega).
MEELELAHUTUS JA TEGEVUSED
Mõelge järele, kas teie üritusele tõuseks tulu
meelelahutusest ja vabaaja tegevustest, mis
aitaksid ehk osalejatel keskenduda. Nt võiks
programmis sisalduda õhtune teemakohane
üritus ja kiire jalutuskäik värskes õhus või
lühikesed võimlemispausid, mis aitavad inimestel keskenduda.

Mobiiltelefonid on vähenenud
tulemuslikkuse peamine põhjus.
Vältige segavaid tegureid,
lülitades oma mobiiltelefoni
hääletule režiimile ja pannes
selle silma alt ära.
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KOKKUVÕTE JA TAGASISIDE
Koguge ürituse lõpus kõigilt osalejatelt spetsiaalsel vormil tagasisidet. Tänage osalejaid
ja andke neile teada, kuidas pärast koosolekut edasi tegutsetakse. Võite saata neile ka
lühikese nimekirja olulisemate ideede ja otsustega, mis koosoleku käigus vastu võeti.

