Puidutööstuse Äriplaan 2019
31.10.2018
Tallinna Loomaaia keskkonnahariduskeskuses
Puidusektorit peetakse Eesti majanduse veduriks, sest meie puidutööstus on nii kodu- kui
maailmaturul väljapaistev ja tunnustatud puittoodete kõrgtehnoloogiline tootjamaa.
Millised on selle võimsa majandussektori plaanid järgmisel aastal, saad teada, kui tuled kuulama
Äripäeva konverentsi „Puidutööstuse Äriplaan 2019“.
Miks osaleda konverentsil „Puidutööstuse Äriplaan 2019“?
Saad teada, millised plaanid on sektorile paika pannud riik;
Saad teada, mida ootavad järgmiselt aastalt erametsaomanikud;
Kuuled, mis toimub puiduturul;
Pank annab omapoolse majandusprognoosi kogu sektorile;
Laval jagavad enda mõtteid Eesti edukad puidutöösturid;
Tippadvokaat lahkab puidutööstusega seotud juriidilisi probleeme;
Näed, kes on Eesti parimad puidutööstusettevõtted – selgub Äripäeva Puidutööstuse TOP.

Konverentsile on oodatud osalema puidutööstusettevõtete juhid, omanikud, nõukogu ja juhatuse liikmed, otsustajad. Metsaomanikud,
metsanduse erialaliitude ja seltside liikmed, metsa- ja puidutööstusseadmete ja -tehnika müüjad jpt huvitatud osapooled.
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 projektijuhtidega
Age Raam (age.raam@aripaev.ee, mob nr 5866 6496) või Heleri Lõõbas (heleri.loobas@aripaev.ee, mob nr 5302 6292).
Konverentsi koostööpartner:

PROGRAMM
31.10.2018
09:30 - 10:00

Registreerumine konverentsile, hommikukohv värske Äripäevaga

10:00 - 10:10

Konverentsi sissejuhatus
Alyona Stadnik Delovõje Vedomosti peatoimetaja, konverentsi moderaator

10:10 - 11:00

Millisena näeb riik puidutööstussektori tulevikku? Sektori
äriplaani soovitus
Marku Lamp Keskkonnaministeeriumi asekantsler

Majandusprognoos: Mida on oodata majanduses?

11:00 - 11:30

Majandusprognoos: Mida on oodata majanduses?
Mihkel Nestor SEB majandusanalüütik

11:30 - 12:00

Äripäeva Puidutööstuse TOPi võitjate autasustamine ja arutelu TOPi võitjatega teemal „Metsaga on
kõik hästi, kui seda targalt majandada“.

12:00 - 13:00

Lõuna

13:00 - 13:30

Mis toimub tooraineturul?
Heiki Hepner Tark Mets OÜ metsandusekspert

13:30 - 14:00

Kuidas tänapäevane tehnoloogia tagab efektiivsuse?
Urmas Polli Klinkmann Eesti ASi müügijuht

14:00 - 14:30

Advokaadi nõuanne: Mida pidada silmas varumis- ja
tarnelepingute sõlmimisel?
Siim Maripuu Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat

14:30 - 15:00

Kohvipaus

15:00 - 15:30

Ettevõtja äriplaan 2019
Olavi Udam Ühinenud metsaomanikud MTÜ juhatuse liige

15:30 - 16:00

Ettevõtja äriplaan 2019
Peeter Peedomaa Peetri Puit OÜ juhatuse liige

16:00 - 16:10

Konverentsipäeva kokkuvõte ja lõpetamine
Alyona Stadnik Delovõje Vedomosti peatoimetaja, konverentsi moderaator

TOETAJAD

LISAINFO
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
tööpäeva 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.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

