Gaselli Kongress 2020
13.02.2020
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 20 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 2020. aastal 20. 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.

Gaselliliikumist toetavad

PROGRAMM
13.02.2020
09:00 - 10:00

Hommikukohv ja avasõnad
Meelis Mandel Äripäeva peatoimetaja

10:00 - 10:30

„Kasvu häkkimine - mis, kuidas, miks?“
Anssi Rantanen Growth Tribe Academy tegevjuht
Growth Tribe on Euroopa esimene kasvuakadeemia. 2019. aasta Nordic Business Forumi esinejate võistluse
võitja räägib kasvumõttest ja -kultuurist ning kuidas ettevõtted saaksid oma kasvu süstematiseerida.
Ettekanne on inglise keeles.

10:30 - 11:00

„Ideedega minnakse üle piiride“

Jüri Pihel on gasellettevõte Kids Network Television OÜ asutaja
Gasell Konverentsil annab ta turumajandusnõuandeid, kuidas äriprojektist saada toimivat asja, mida
ostetakse, ja kuidas sellega minna üle Eesti piiri ning vastata kõige nõudlikuma kliendi soovile.

11:00 - 11:30

„Ära karda enda nime“
Kriss Soonik Käärmann on luksuspesu ja -sohvariiete brändi Kriss Soonik Loungerie asutaja
Gasell Kongressil räägib ta, kuidas aja jooksul on muutunud ühe turu marketing (ajakiri vs. Instagram) ja
reklaamkampaaniate sõnum, kuidas üles lüüa omanimelist brändi ning kuidas olla äris pioneer.

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

„Kriisis karastudes tugevamaks tippjuhiks“
Anne Mere HKScani Eesti juht
Gasell Kongressil räägib Mere, kuidas kriisiolukordadel teha muudatusi nii juhtimises kui ka
kommunikatsioonis, et asi lahenes õiglaselt kõigi suhtes ja kuidas ettevõttele tekkinud mainekahju uuesti
heastada.

13:30 - 14:00

„Miks tagasihoidlikud plaanid vajavad külma närvi?“
Martin Sepping on Muhu Leib OÜ asutaja
Martin Sepping räägib Gasell Kongressil, kuidas raskel ajal säilitada külma närvi ja kuidas firma ning eestlaste
armastatud kaubamärk makseraskustest päästa.

14:00 - 14:30

“Mida teha teisiti ja minust paremini”
Meelis Milder Eesti tippjuht ja ettevõtja, Baltika nõukogu nõunik
Gasell Kongressil räägib Meelis oma karjääri lugu koos kõikide keeruliste etappidega, annab nõuandeid,
milliseid märke tasub lugeda ja milliseid käitumisstsenaariume läbi mõelda ning ette valmistada.

14:30 - 15:00

Kohvipaus
Kohvi kõrvale pakume võimalust osaleda Äripäeva Akadeemia minikoolitustel.

15:00 - 15:30

„Ärihitt sünnib läbi õige ajastuse“

Sven Lõhmus on eesti helilooja ja muusikaprodutsent
Gasell Kongressil räägib ta, kuidas kombineerida teadmisi, andekust, head maitset, õiget ajastust ja tehniliselt
taipu ning kuidas oma imago ja karisma kaudu seda teisteni viia.

15:30 - 16:00

“Iduettevõtja hoogne teekond”
Kristjan Maruste iduettevõtte Comodule üks asutajatest
Gaselli Kongressil räägib Maruste, kuidas defineerides ühiskonna transpordi tulevikku muuta meie maakera
puhtamaks, kasutada roheenergiat ja kuidas tootmist tõhusamaks disainida.

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.
Lisainfo ja registreerimine
Registreerimiseks vajutage nuppu Lisa osaleja, helistage 667 0411 või saatke kiri aadressil registreerimine@aripaev.ee Üle 10 osaleja
registreerimise soovi korral kirjuta meile kiri. Jekaterina Molotkova, jekaterina@aripaev.ee
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet Gaselli Kongressil 2020, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee

