Tööstuse Äriplaan 2019
22.11.2018
Swissotel
Tööstuse Äriplaan on iga-aastane majanduskonverents, kus kohtuvad tööstussektori juhid ja
otsustajad. Konverentsil prognoositakse järgmist aastat ja kaugemat tulevikku. Oma mõtetest ja
plaanidest räägivad tippjuhid, omanikud ja tippspetsialistid.
Konverentsil „Tööstuse Äriplaan 2019“ astuvad lavale Norra tekstiilitööstuse Janusfabrikken omanik
Janne Vangen Solheim ning tema partner ja kaasinvestor Arne Fonneland, kalatööstuse M.V.Wool
omanik Mati Vetevool, Luminori peaökonomist Tõnu Palm, Chemi-harmi tegevjuht Kristo Timberg, Riigikantselei strateegiadirektor Henry
Kattago, Ericsson Eesti juht Andrus Durejko, NOBE asutaja Roman Muljar, tööstusettevõtete konsultant Ingrid Joost, Ruukki Productsi
juhatuse liige Kristjan Keert ja MKMi majandusarengu asekantsleri Viljar Lubi.
Konverentsi modereerib Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts.
Aruteluringi "Millist plaani vajab tööstus?" modereerib Äripäeva peadirektor Igor Rõtov.
Sihtgrupp: tööstusettevõtete juhid, omanikud, nõukogu ja juhatuse liikmed, otsustajad
Konverentsi korraldavad Äripäev ja Tööstusuudised.ee.
NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi.
3 ja enama osaleja registreerimisel rakendub lisasoodustus. Registreerimiseks võta palun ühendust programmijuhiga e-posti
aadressil: harro.puusild@aripaev.ee
Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume võtta ühendust konverentsi reklaamimüügi projektijuhtide
Age Raami (age.raam@aripaev.ee, telefon 5866 6496) või Heleri Lõõbasega (heleri.loobas@aripaev.ee, telefon 5302 6292)

PROGRAMM
22.11.2018
08:45 - 09:15

Registreerimine ja hommikukohv koos värske Äripäevaga

09:15 - 09:20

Konverentsi avamine
Mait Palts Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor, konvrentsi moderaator

09:20 - 09:45

Autasustamine
Harro Puusild Tööstusuudised.ee juht
Autasustame Tööstuse TOP parimaid. Autasustamist aitab läbi viia KPMG.
Anname üle „DigiABC – digioskused tööstusesse“ auhinna.
Kuulutame välja AASTA TÖÖSTURI 2018. Auhinna annab üle ABB Baltikumi juht Jukka Patrikainen.

09:45 - 10:15

Tööstussektori väljavaade ja majanduskeskkond 2019. aastal

Tõnu Palm Luminor Panga peaökonomist
10:15 - 10:50

Tekstiilitööstuse äriplaan (Norra)
Janne Vangen Solheim Janus Holding, omanik ja juht
Arne Fonneland Janus Holding, tegevdirektor ja partner
Janne Vangen Solheim ja Arne Fonneland jagavad konverentsil oma mõtteid ja ideid ning teevad ülevaate
tekstiilitööstuse Janusfabrikken taustast ja praegustest tegemistest. Kuuleme ka plaanidest, mis on tehtud
järgnevateks aastateks, ja saame teada, milline on Janusfabrikkeni äriline seos Eestiga. Lisaks on juttu Norra
ettevõtetest.
Janusfabrikken on Norra juhtiv tekstiilitööstus, mille peakontor asub Bergenis. Ettevõte tarnib Venemaalt ning
müüb oma toodangut Euroopas ja USAs.
NB! Ettekanne on inglise keeles ja tõlgitakse eesti keelde.

10:50 - 11:20

Elektroonikatööstuse äriplaan
Andrus Durejko Ericsson Eesti juht

11:20 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 12:15

Toidutööstuse äriplaan
Mati Vetevool M.V.Wooli juhataja ja omanik

12:15 - 12:45

Keemiatööstuse äriplaan
Kristo Timberg Chemi-Pharmi tegevjuht
Keemiatoodete tootja Chemi-Pharm on oma arengus jõudnud niikaugele, et käimas on mitmed muudatused,
mis avaldavad edaspidi ettevõttele suurt mõju. Ettekandes kuuleme, kuidas ja miks ettevõte uut tehast
kavandab, oma IT-süsteeme arendab, andmebaasi korrastab ja ärianalüütikale panustab. Samuti on juttu
sellest, kuidas ettevõte oma tootmist robotiseerib ja automatiseerib. Lisaks kuuleme, millised on ettevõtte
ootused järgmisel aastal ning milliste ohtudega nad oma tegevuses arvestavad.

12:45 - 13:15

Masina- ja metallitööstuse äriplaan
Kristjan Keert Ruukki Products juhatuse liige

13:15 - 14:15

Lõuna

14:15 - 14:45

Autotootja äriplaan
Roman Muljar Nobe looja ja omanik
Nobe on Eesti elektriauto, mille looja on Roman Muljar. Milline on Eesti oma elektriauto äriplaan? Ettekandes
kuuleme, miks auto loodi ja millised plaanid on tulevikuks.

14:45 - 15:15

Millist tulevikku võivad ennustada praegused trendid
tootmises?
Ingrid Joost Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Tehnikaülikooli lektor, tööstusettevõtete
konsultant
Teame, et meil on puudus kvalifitseeritud tööjõust. Teame ka seda, et koos tehnoloogia arenguga muutub ka
tootmine aina automaatsemaks ja digitaalsemaks. Ettekandes räägime, milline tulevik võib ees oodata
tootmist ja kaubavedu. Kas transpordikulud kasvavad? Kuhu liigub tootmine? Kuidas jõuab toode kliendini
tulevikus?

15:15 - 15:40

Kohvipaus

15:40 - 16:00

Strateegia „Eesti 2035“ – tööstussektori koht riigi äriplaanis
Henry Kattago Riigikantselei strateegiadirektor

16:00 - 16:40

Arutelu: Millist plaani vajab tööstus?
Henry Kattago Riigikantselei strateegiadirektor
Andrus Durejko Ericsson Eesti juht
Igor Rõtov Äripäeva peadirektor, arutlusringi moderaator
Viljar Lubi majandusarengu asekantsler, MKM
Enn Veskimägi Standardi juht

16:40

Konverentsipäeva lõpp

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
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.
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 Pritvaatsustingimustest.

