Investor Toomase konverents
Kuidas investeerida 2018. aastal?
20.01.2018
Sokos Hotel Viru konverentsikeskus

Konverents on välja müüdud ja osalemise soovi korral palun kirjutage projektijuhile Mari Sarapuu,
mari.sarapuu@aripaev.ee
Jaanuaris ligemale 450 investeerimishuvilist võõrustanud Investor Toomase konverents tuleb taas!
Kui oleks veel vaid üks koht, mida elu jooksul külastada saaks, siis oleks see minu jaoks kahtlemata selle sajandi võimsaim
investeerimiskonverents. Ei, sugugi mitte sellepärast, et jaanuaris Tallinnas aset leidev konverents minu nime kannab. Hoopis seetõttu, et
järjekorras teise Investor Toomase konverentsi programm sai tänavu nii tugev, et isegi kui pool sellest välja jätta, oleks endiselt raske midagi
samaväärset vastu panna.
Investor Toomase konverentsi eesmärk on, et osalejad saaksid enda jaoks paika selge plaani: kuidas investeerida võimalikult edukalt 2018.
aastal. Samuti ei ole paremat kohta, kus saada kokku vanade sõpradega ning sõlmida uusi väärt tutvusi.
Kuidas investeerivad oma raha Tallinna börsil ja maailma ﬁnantsturgudel aastaid ja aastakümneid edukalt toimetanud investorid? Kuidas
osta odavalt ja müüa kallilt? Kuhu investeerida nüüd ja praegu? Kuidas teenida 50 000 eurot ühe kuuga? Kuidas tulla toime kaotusvaluga?
Kuidas valida välja suurepärased dividendiaktsiaid? Kuidas tunda ära järgmine Apple? Millised on kinnisvaraturu võimalused ja ohud?
Kuhu jääb küll börsikrahh?
Need on vaid väike osa küsimustest, mis konverentsipäeval vastuse saavad.
Registreeri kohe ja kindlusta endale pääse – on oluliselt soodsam ja ei ole ohtu ukse taha jääda!

PROGRAMM
20.01.2018
08:45 - 09:45

Registreerimine ja hommikukohv
Soovitame mitte tulla viimasel minutil, et vältida järjekorda registreerimislauas ja garderoobis. Varakult tulles
on teil ka suurem valik istekohtade osas.

09:45 - 10:00

Avasõnad: rikka elu saladus!
Marko Reikop Päevajuht

10:00 - 10:30

Investor Toomase tõehetk
investor Toomas Investor ja kolumnist

Millised on investor Toomase valusaimad õppetunnid? Kuidas läks portfellil 2017. aastal? Millised ettevõtted
on radaril? Kuidas lüüa turgu 16 aastat järjest? Kolm kõige olulisemat soovitust. 2018. aasta pommuudised.

Õiged mehed toovad raha rekkaga koju!

10:30 - 11:00

Õiged mehed toovad raha rekkaga koju!
Madis Müür Investor, ettevõtja ning endine pokkerimängija
Kuidas teenida 50 000 eurot ühe kuuga? Kuidas leida suurepäraseid investeerimisideesid? Minu edu saladus.

11:00 - 11:30

Miks rekkatäis raha õnnelikuks ei tee?
Eva-Maria Kangro Psühholoogiadoktor ja ettevõtja, konsultatsioonifirma Interim Gene partner
Kuidas investor end ise lõksudesse ankurdab? Kuidas vältida psühholoogilisi püüniseid? Miks tekib börsidel
karjaefekt? Kuidas tulla toime kaotusvaluga? Miks tahavad inimesed saada miljonäriks? Kuidas saada
tõeliselt õnnelikuks? Miks me oleme teinekord rumalalt immuunsed ka kõige otsesemate signaalide suhtes,
mis käsevad ratta pealt maha astuda? Käitumis- ja neuroteaduste tõed.

11:30 - 12:00

Dividendiinvestori õppetunnid
Märten Kress Blogi dividendinvestor.ee eestvedaja, Danske pensionifondide fondijuht 20062016
Olulised õppetunnid dividendiaktsiatesse investeerimisel isikliku investeerimisportfelli näidetel.

12:00 - 13:00

Lõunapaus ja networking
Rikkalik buffet lõunasöök Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses

13:00 - 13:45

„Millistesse ettevõtetesse investeerib Tallinna börsi
investorite TOP?“ Arutlusring.
Lauri Meidla Investor ja ettevõtja
Paavo Nõgene Investor ja Kultuuriministeeriumi kantsler

Jaak Roosaare Investor ja rahalise vabaduse eestkõneleja

Toomas Taube Investor ning advokaadibüroo DERLING partner ja vandeadvokaat
Minu portfell. Kuidas osta odavalt ja müüa kallilt? Elu parimad õppetunnid. Kuhu investeerida nüüd ja praegu?
Tallinna börsi varjatud pärlid ja peidetud ohud. Kas börsi kuldaeg on möödas või alles ees?

13:45 - 14:15

Kuidas ma investor Toomasele pika puuga ära tegin?
Igor Rõtov Äripäeva peadirektor
Kuidas investeering kümne- või sajakordistada? Luhtunud võimaluste nimekiri. Miks ainult loll ei investeeri
Teslasse? Kuidas tunda ära järgmine Apple?

14:15 - 14:45

Millal katus kaela kukub?
Viljar Arakas EfTEN Capitali tegevjuht
Tarmo Karotam Baltic Horizon Fundi juht
Kas parim investeering on see, mida sa täna ei tee? Kolm soovitust alustavale ja edasijõudnud
kinnisvarainvestorile. 2018. aasta äriplaan. Pikaajaline vaade kinnisvaraturule.

14:45 - 15:15

Minu investeeringud
Jan Uuspõld Näitleja ja ettevõtja
Teatri- ja kinoprojektidesse investeerimisest.

15:15 - 15:45

Paus ja networking

15:45 - 16:15

Kuidas läbi raskuste börsidel edu saavutada ning mida on
õpetanud tagasilöögid?
Mikk Talpsepp Etalon Varahalduse asutaja ja investeeringute juht

16:15 - 17:00

Karu tuleb? Arutlusring.
Angelika Tagel Luminor Pensions juht
Kristjan Hänni Kawe Kapitali partner
Peeter Koppel SEB Eesti privaatpanganduse strateeg
Reet Roos Ettevõtja ja investor
Kuhu jääb küll börsikrahh? Dow Jones 36 000? Kuhu investeerida 1000, 10 000 ja 100 000 eurot täna? Kuidas
luua võitev strateegia 2018. aastaks? Mida õpetas 2017. aasta? Kus peidab ennast kindel raha?

TOETAJAD

LISAINFO
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet Investor Toomase konverentsil, siis võtke ühendust: Age.Raam@aripaev.ee, 5866 6496

Osalemise tingimused
Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve emailile.
Konverentsil osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni konverentsi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun
andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil registreerimine@aripaev.ee või telefonil 667 0099. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni 10
päeva enne konverentsi toimumist, pakume võimalust osaleda teisel konverentsil samal hooajal või tagastame 100% tasutud maksumusest.
Kui teatate vähemalt 5 tööpäeva varem, tagastame 50% maksumusest. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

