Gaselli Kongress 2019
13.02.2019
Kultuurikatel

GASELLI KONGRESS on tunnustus- ja inspiratsioonisündmus kiiresti kasvavate firmade omanikele ja
juhtidele , kelle võimekusest ja tööst sõltub Eesti majandus.
Kuigi programm on igal aastal väga erinev, toetub sündmuse eesmärk aastast aastasse siiski
sarnasele ideele- läbi kogemuste jagamise üksteist inspireerida ja toetada. See on päev, kus jagatakse
päris lugusid. Päris inimestelt päris inimestele.
Äripäeva kiiresti arenevate firmade edetabel ehk GASELLI TOP on ilmunud järjest 18 aastat. Paljud kunagi gasellli edetabelisse jõudnud
ettevõtted on tänaseks kasvanud suurteks stabiilseteks ettevõteteks. Igal aastal jõuab Gaselli TOPi edetabelitesse umbes 1000 kiiresti
arenevat ettevõtet ehk just nii paljud Eesti ettevõtted vastavad TOPi tingimustele. Kõige kiiremad kasvajad paisutavad oma käivet kümneid
kordi.
Eesti GASELLILIIKUMINE tähistab 2019. aastal 19. sünnipäeva – täpselt nii kaua on Äripäev koostanud Gaselli TOPi, korraldanud Gaselli
Kongressi ja kirjutanud gasellfirmade käekäigust. Gasell on kiiresti kasvanud ettevõte, kes on kasvatanud viimase kolme aasta jooksul
käivet ja kasumit vähemalt 50%. Gaselliliikumine väärtustab kiiresti kasvavaid ettevõtteid teadmises, et just nemad loovad igas riigis enim
uusi töökohti, on paindlikud, kiired ja julged. Gaselliliikumine on pärit USAst, termini autor on Ameerika majandusteadlane David Birch.
Kiiresti kasvavate ettevõtete edetabeleid koostavad näiteks Soome juhtiv majandusleht Kauppalehti ja Rootsi suurim majandusleht Dagens
Industri. Aitäh teile - LHV , Markit ja TalTech Majandusteaduskond.

PROGRAMM
13.02.2019
09:00 - 10:00

Hommikukohv ja avasõnad
Meelis Mandel
Kogunemine, hommikukohv.
Avasõnad: Meelis Mandel, Äripäeva peatoimetaja

10:00 - 10:30

„Sorry, aga glamuuri pole olemas!“
Eva Palm superstaaride maaletooja, Live Nation Estonia peapromootor
Eva Palmil on kindlasti üks glamuursemaid ameteid maailmas – ta on superstaaride maaletooja. Vaatame
teda ja mõtleme, et tahaks ka. See on üks jama, ütleb Eva ise. Eva on naine, kes tõmbab Gaselli laval
glamuurilt punase vaiba alt ära ja räägib, kuidas käivad asjad tegelikult.

10:30 - 11:00

„Minu ebakindlus on minu edu“
Andrus Vaarik EV presidendi teenetemärgi pälvinud näitleja
Sel aastal lubas Andrus Vaarik laval kapist välja tulla. Rääkida, sellest mis on tegelikult tema edu saladus. See
on ebakindlus. Kuidas ta seda enda kasuks tööle on pannud, kuuleb juba Gaselli laval.

11:00 - 11:30

„Võim on võimalus teha head“
Liina Lokko gasellettevõtte OÜ Otepää Rehabilitatsioonikeskuse omanik
Lavale tuleb Liina Lokko. Suure südamega gasell, kes räägib maailmavaatest – sellest, kuidas on ettevõtjatel
võim anda oma tegevusega tagasi. Tema hüüdlause on: „Võim on võimalus teha head.“

11:30 - 12:00

TOP 10 Auhinnad
Selguvad Gaselli TOPi 10 parimat. Üllatused garanteeritud!

12:00 - 13:00

Lõunapaus! Söö ja suhtle!

13:00 - 13:30

„Aga siin me oleme, äkki veab veel 10 aastat välja."
Meeli Leeman lasterõivaid tootva Lenne OÜ omanik
Naine, kelle tegevus ühendab meid rohkem, kui te arvata oskate. Tema on Lenne brändi looja – riided, mida
kannavad pea kõik meie lapsed või lapselapsed. Teate küll, need soojad, mõnusad ja pehmed kombekad! Aga
see lugu, kuidas Lenne on aastast 1991 tegutsenud – isegi Ukraina-Vene sõja üle elanud –, on nii väärt
kuulamist!

13:30 - 14:00

Vanus ja vastutus - mehhaanikust pea 100 miljonise käibega
ettevõtte tippjuhiks
Risto Mäeots Eesti edukaim ettevõte 2017 Magnetic MRO tegevjuht ja juhatuse esimees
Risto Mäeots on inspireeriv noor mees, kes on ennast mehhaanikust pea 100 miljoni eurose käibega Eesti
ühe edukaima ettevõtte tippjuhiks töötanud, olles ise praegu vaid 34-aastane. Imeline näide, mis lööb
segamini arvamuse, et Y-põlvkond ei viitsi sihikindlalt tööd teha.

14:00 - 14:30

Kolm küsimust: kas, miks ja kuidas olla omal alal maailma
esimene?
Rait Ratasepp 20.kordne ultratriatleet, maailmameister
Miks me Rait Ratasepa lavale toome? Rait läbis 20 päevaga 76 kilomeetrit ujudes, 3600 kilomeetrit rattal ja
844 kilomeetrit joostes. Jah, ta jooksis ajaga võidu füüsiliselt – aga gasellid läbivad ka maratoni. Rait on
mees, kes toob lavale loo eesmärkide seadmisest ja nende saavutamisest!

Kohvipaus

14:30 - 15:00

Kohvipaus
Kohvi kõrvale pakume võimalust osaleda Äripäeva Akadeemia minikoolitustel.

15:00 - 15:30

Kulunud, aga kuldne – kett on täpselt nii tugev, kui on selle
nõrgim lüli
Erkki Torn gasellettevõtte My Fitness AS juhatuse esimees
MyFitness on edukas spordiklubikett, kellel on 19 klubi Eestis ja 11 Lätis. Tänavu laienes kett ka Leetu, kus
ettevõte avas oma esimese klubi. Erkki räägib loo sellest, kuidas nad on kasvanud, miks nad masu ajal
Eestist välja ei saanud ning kuidas nad on laienemise ajal suutnud hoida oma meeskonda koos ja
tipptasemel.

15:30 - 16:00

„Sõnumitooja versus sõnumilooja“
Tom Urb Eesti esiriimar ja helikunstnik

TOETAJAD

LISAINFO

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve e-mailile.

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. Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult
vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee. Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või
tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest. Kui teatate
mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.
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.

