Puidutööstuse Äriplaan 2018
31.10.2017
Tallink Spa & Conference Hotel (Sadama 11a, Tallinn)
Puidusektorit peetakse Eesti majanduse veduriks, sest meie puidutööstus on nii kodu- kui
maailmaturul väljapaistev ja tunnustatud puittoodete kõrgtehnoloogiline tootjamaa. Nii eksportis
sektor 2016. aastal kokku 1,91 miljardi euro eest, kusjuures suurim eksportartikkel oli sae- ja
höövelmaterjal ja puitehitised. Millised on selle võimsa majandussektori plaanid järgmisel aastal,
saad teada, kui tuled kuulama Äripäeva konverentsi „Puidutööstuse Äriplaan 2018“.
Miks osaleda konverentsil „Puidutööstuse Äriplaan 2018“?
Saad teada, millised plaanid on sektorile paika pannud riik, s.h kuuled RMK plaanidest;
Saad teada, mida ootavad järgmiselt aastalt erametsaomanikud;
Kuuled, mis toimub puiduturul. Ennustame eelmiste aastate põhjal ka järgmise aasta toormehindu;
Pank annab omapoolse majandusprognoosi kogu sektorile;
Laval jagavad enda mõtteid Eesti edukad ja tunnustatud puidutöösturid;
Tippadvokaat lahkab puidutööstusega seotud keskkonnaõiguse probleeme, kuuled huvitavaid kohtulahendeid ja saad soovitusi
paremaks toimetamiseks;
Näed, kes on Eesti parimad puidutööstusettevõtted.
Sihtgrupp: puidutööstusettevõtete juhid, omanikud, nõukogu ja juhatuse liikmed, otsustajad. Metsaomanikud, metsanduse erialaliitude ja
seltside liikmed, metsa- ja puidutööstusseadmete ja -tehnika müüjad jpt huvitatud osapooled.
Alates kahest korraga registreeritud osalejast 5%-line soodustus.
NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi.
Lisainfo programmijuhilt: Meelika Sander-Sõrmus, tel. 555 33 789, meelika@aripaev.ee
Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume võtta ühendust konverentsi reklaamimüügi projektijuhi Age
Raamiga (age.raam@aripaev.ee või telefon 5866 6496).

PROGRAMM
31.10.2017
09:30 - 09:55

Registreerumine konverentsile, hommikukohv värske Äripäevaga.

09:55 - 10:10

Konverentsi sissejuhatus
Henrik Välja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht

10:10 - 11:00

Millisena näeb riik puidutööstussektori tulevikku? Sektori
äriplaani soovitus.
Siim Kiisler Keskkonnaminister

11:00 - 11:30

Mis toimub tooraineturul?

Heiki Hepner Tark Mets OÜ metsandusekspert
11:30 - 12:00

Erametsasektori äriplaan aastaks 2018
Mikk Link Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees

12:00 - 13:00

Lõuna

13:00 - 13:30

Majandusprognoos puidutööstussektorile aastaks 2018
Mait Kaup Swedbank ASi metsa- ja puidutööstussektori juht

13:30 - 14:00

Est-For Invest OÜ äriplaan aastaks 2018
Aadu Polli Est-For Invest OÜ juhatuse liige

14:00 - 14:30

Harmet OÜ äriplaan aastaks 2018
Toomas Kalev Harmet OÜ juhatuse esimees

14:30 - 14:45

Kohvipaus

14:45 - 15:30

Advokaadi nõuanne: Puidutööstus vs keskkonnaõigus
Karl Kask Advokaadibüroo SORAINEN AS nõunik, toiduainetööstuse, põllumajanduse ja
metsanduse sektorgrupi juht

15:30 - 15:40

Konverentsipäeva kokkuvõte ja lõpetamine
Henrik Välja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu tegevjuht

TOETAJAD

LISAINFO
Parkimine
Täpsema info parkimise kohta leiad SIIT.

