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TAGASISIDE KÜSIMISE TÜÜBID

‣ Üldistav tagasiside vorm - annab ülevaatliku info (hotellid) 

‣ Spetsiaalne tagasiside vorm - iga inimene on erinev (ärireisijad vs 
matkajad) 

‣ Online broneeringu tagasiside vorm - pärast ostu saadetakse 
automaatselt tagasiside link 

‣ Tehniline tagasiside küsimine - touch screen monitors 

‣ Töötaja premeerimine 



POSITIIVNE VS NEGATIIVNE TAGASISIDE

‣ Mõlemal juhul jääb tagasiside pikalt inimeste peas kumisema. 

‣ Negatiivne tagasiside levib kordades kiiremini kui positiivne. 

‣ Positiivsete emotsioonide pagas sündmuselt kandub edasi uude 
aastasse/sündmusesse. 

‣ Vahetu kontakt tellijaga nii sündmuse ajal kui ka peale sündmust annab 
parima ja konstruktiivsema tagasiside. 

‣ Võib olla ka emotsioonitu kuid tulemuslik sündmus. 

‣ Kõige keerulisemad kliendid - lapsed! 

‣ Negatiivne tagasiside peaks olema pigem erand ja positiivne 
normaalsus. 1:7 printsiip. 









 MIKS ON VAJA PEALE SÜNDMUST TAGASISIDET ÜLDSE KÜSIDA?

‣ Investeering töötajatesse/ettevõttesse (eelarve). 

‣ Programmi ehk sisu ülesehituse muutmiseks. 

‣ Ajad muutuvad/inimeste soovid muutuvad. 

‣ Enda maine tõstmiseks ettevõttes! 

‣ Sündmusi ei tohiks pelgalt korraldada traditsioonide pärast vaid 
eesmärgistatud tegevuste baasil = hariv meelelahutus. 



NÄIDE HEAST TAGASISIDEST



MIDA AGA SIIS ÜLDSE KÜSIDA?

Näiteks: 
‣ Miks ei saanud osaleda sel aastal suvepäevadel? 
‣ Millises formaadis võiksid suvepäevad Sinu hinnangul olla? 
‣ Kuidas jäid rahule asukohaga, majutusega, toiduga? 
‣ Kuidas meeldisid suvepäevade tegevust? Palun kommenteeri. 
‣ Kuidas jäid rahule lasteala ja laste tegevustega? 
‣ Kas päevajuht sai seltskonna juhtimisega hästi hakkama? 
‣ Hinda palun korraldustiimi tegevust. 
‣ Kuidas meeldis bänd/DJ? 
‣ Palun pane kirja ettepanekud või tähelepanekud suvepäevade paremaks 

korraldamiseks järgmistel aastatel. 
‣ Kas osaleksid järgmise aasta suvepäevadel? 



SOOVITUSED
‣ Hangi pärast IGAT sündmust tagasisidet! Levinuim viis Google Forms. 

‣ Ära võta tagasisidet isikliku rünnakuna. 

‣ Tagasiside koostamisel tuleb eesmärk lahti kirjutada lühidalt ja 
konkreetselt. 

‣ Tagasisidet andnud inimesed hoolivad paremast koostööst ning 
huvitavamast tulevikust. 

‣ Vähestel ülemustel meeldib anda positiivset tagasisidet :)  

‣ Jaga tagasisidet teiste korraldajatega/agentuuriga. 

‣ Täna kõiki vastajaid!
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