20. Logistika Aastakonverents: "Targalt
tulevikku!"
28.11.2018
Omniva uues logistikakeskuses
Logistikamaastiku iga-aastane tippsündmus tuleb taas, sedapuhku juba 20. korda! Juubeli
konverentsil otsime vastuseid järgnevatele küsimustele: millised on logistikasektori peamised
väljakutsed tänases maailmas ja millised muudatused ootavad meid ees järgneva paarikümne aasta
jooksul? Milline saab olema tulevikutransport ja nutilahendused? Milline on Eesti potentsiaal
transiitriigina pärast turuolukorra muutuseid? Läbimõeldult ja arukalt, targalt tulevikku!

Toimub ka Aasta Logistikategu 2018 võitja väljakuulutamine ja autasustamine. Vaata lähemalt konkursitingimusi SIIT. Samuti
autasustame valdkonna TOP-ide võitjaid.
Konverentsi modereerib Urmas Vaino.
Sihtgrupp: tööstus, logistika, laondus/veondus, kaubandus.
Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume võtta ühendust konverentsi reklaamimüügi projektijuhi Age
Raamiga (age.raam@aripaev.ee, telefon 5866 6496) või Heleri Lõõbasega (heleri.loobas@aripaev.ee, telefon 53026292)
Konverentsi korraldab Äripäeva teemaveeb Logistikauudised.ee koostöös Omniva ja PROLOGIGA.
3 ja enama osaleja registreerimisel rakendub lisasoodustus. Registreerimiseks võta palun ühendust e-posti
aadressil: roberta.lupp@aripaev.ee
Vaata Omniva uue logistikakeskuse asukohta SIIT.

PROGRAMM
28.11.2018
8:45 - 09:15

09:15 - 09:25

Registreerumine ja hommikukohv

Avasõnad
Urmas Vaino Konverentsi moderaator

09:25 - 09:45

E-kaubandus kui logistika suunanäitaja
Ansi Arumeel Omniva juhatuse esimees

09:45 - 10:15

Logistikaahela tulevik: rahvusvaheline asjade vedu
automaatses pilveteenuses
Aleksander Gansen Shipitwise tegevjuht
Shipitwise sai alguse sellest, et läbi aastate ei õnnestunud reidel olles saada ligipääsu soodsale ja toimivale

asjade saatmise moodusele. Pärast seda, kui tiim võttis osa Pärnus toimunud Garage48 hackathonist, tekkis
veendumus, et neid probleeme on võimalik ka päriselt lahendada. Startup Wise Guys ärikiirendi läbimine ning
Prototron'ilt saadud toetus andsid tarkvaraarendusele õige suuna. Tänaseks räägitakse läbi Euroopas mitme
suurettevõttega tarkvara litsentseerimise osas. Aleksandri moto on "Hirmus ei ole see, kui unistad suurelt ja
ei saavuta kõike, vaid see, kui unistad väikeselt ja saavutad."

10:15 - 10:45

Ekspedeerija nägemus tuleviku logistikast
Magnus Lepasalu Balti Logistika partner
Ettekandes käsitletakse peamisi hetke trende logistikamaailmas. Kuuleme, milline on Magnuse hinnang
sellele, kuidas need transpordi- ja ekspedeerimisettevõtete tulevikku mõjutavad.

10:45 - 11:00

HopKid - perelogistika kaasaegne lahendus
Kristiina Sipelgas HopKid kaasasutaja
Jana Valliste HopKid kaasasutaja
Perekonnaliikmete logistikakorraldus ja transport puudutab meid kõiki ühel või teisel moel. Kuidas seda
lahendada kaasaegsel viisil nii, et perele jääks aega ka muudeks tegevusteks? HopKid´is keskendutakse
vajaduspõhise, personaalse ja turvalise transpordivõimaluse loomisele. Missuguste lahenduste läbi saaks
perede logistikat mõnusamaks muuta ning mis punktis on HopKid oma arenguteel, seda ettekandes
kuulemegi.

11:00 - 11:30

Kohvipaus

11:30 - 12:00

Milliseid väljakutseid seab globaalne e-kaubanduse kasv
logistikasektorile ja millised on Eesti võimalused sellest
buumist osa saada?
Arno Kütt Cleveron asutaja ja tegevjuht
Ettekandes kuuleme aasta ettevõtte tiitli pälvinud Cleveroni rahvusvahelisest koostöökogemusest (Zara ja
Walmart).

12:00 - 12:45

Aruteluring: Tuleviku logistika
Urmas Vaino Konverentsi moderaator
Arno Kütt Cleveron asutaja ja tegevjuht
Kristina Laaneots DHL juhatuse liige ja DHL Express äriüksuse juht

Marita Mägi Omniva pakiteenuste äriüksuse juht
Aivar Jaeski Rail Baltica Eesti ja Soome esinduse juht
12:45 - 13:00

Kuidas logistikatarkvara kasutamise abil rohkem raha
teenida?
Maido Janke Planlogi asutaja
Maailm muutub järjest automatiseeritumaks ja digitaalsemaks. Edukad logistikaettevõtted panevad selle
enda kasuks tööle. Andmed peavad liikuma kiiresti ettevõtte sees ja ettevõtete vahel, et tagada pidev
jälgitavus. See on väljakutse, mida enam Exceliga ära ei tee ja kus tegutseb Planlogi. Automatiseerides
protsesse, saab kasvatada mahtusid, mis omakorda tähendab rohkem tulu.

13:00 - 14:00

Lõuna

14:00 - 14:30

Eesti kui transiidiriigi tulevikuvõimalused
Philip Sweens HHLA International GmbH tegevjuht
Eesti on traditsiooniliselt olnud transiitliiklusest sõltuv riik. Praeguste poliitiliste ja majanduslike pingete tõttu
on selle roll majandusele aga vähenenud. Oma investeeringuga Muuga sadamasse on HHLA huvitatud olema
osa Eesti, kui transiitriigi tuleviku määratlemisel, mis nõuab kõigi asjaosaliste, sealhulgas Eesti valitsuse ning
riigiettevõtete kooskõlastatud tegevust. Milline võiks olla järgmine väljakutse Eesti logistikavaldkonnale?
NB! Ettekanne on inglise keeles.

14:30 - 15:00

Üleilmastumine ja uued marsruudid Euroopa turul
Håkan Fagerström Tallink Grupi kaubavedude juht
Via Baltica tõus - Läänemere regiooni kaubavahetus kasvab kiiresti, aga selleks, et ennustada tulevikku ja
tagada, et infrastruktuur vastab kasvavatele logistikanõuetele, peame mõistma kasvutegureid.
NB! Ettekanne on inglise keeles.

15:00 - 15:30

Tallinna Ringraudtee eskiisprojekt
Erik Laidvee Eesti Raudtee peadirektor
Otsust ringraudtee ehitamiseks täna vastu võetud ei ole. Eesti Raudtee tellis selle projekti eeskätt selleks, et
saada teada projekti orienteeruv maksumus ning selgitada välja vajalikud tegevused juhuks, kui see projekt
peaks saama rohelise tule. Ringraudtee peamiseks eesmärgiks oleks Paldiski sadamate suunas liikuvate
kaubavoogude väljaviimine Kopli kaubajaamast, mis aitaks oluliselt maandada tänaseid keskkonna ja
ohutusega seonduvaid riske ning vabastaks rajatava Rail Baltica Ülemiste reisijate terminali seda läbivatest
kaubarongidest.

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 16:30

Aruteluring: Tuleviku transport
Urmas Vaino Konverentsi moderaator
Arno Sillat AMTEL tegevjuht
Raul Toomsalu Operail tegevjuht
Illimar Paul Sensei OÜ juhataja, PROLOG-i auliige
Villem Tori Autoettevõtete Liidu direktor

16:30 - 16:45

Logistika valdkonna TOP-ide võitjate autastustamine
Eriauhinna annab välja KPMG.

16:45 - 17:00

Aasta Logistikategu 2018
Juba 17ndat korda toimuva konkursi eesmärk on tunnustada logistika valdkonnas saavutatud edu.
Eelmisel aastal sai parima logistikasaavutuse tunnustuse Omniva, Starshipi ja Daimleri koostöös toimunud
viimase miili robottarne pilootprojekt.
Varasematel aastatel on selle pälvinud Eesti Rahva Muuseum, Live Technologies, Häirekeskus, ELRON, EVR
Cargo, Eesti Logistikaklaster, DPD Eesti, SmartPOST, Magnum Logistics, A Le Coq, Lextrans/Autologistika,
Sillamäe Sadam, DFDS Transport (praegune DSV Transport), Schenker ja Telema.

17:05

Konverentsi lõpusõnad ning soovijatele Omniva Logistikakeskuse tutvustus

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.

