Tööstuse Äriplaan 2020
20.11.2019
Proto Avastustehas, Noblessneri linnak
Tööstuse Äriplaan on majanduskonverents, mis toob kokku tööstussektori juhid, otsustajad ja
tippeskeperdid ning analüüsib järgmist aastat ja kaugemat tulevikku.

Arutleme teemadel:
*Milline on tööstussektorit toetav tööstuspoliitika?
*Kas majanduskasv jätkub?
*Kas tööjõudu jagub?
*Milliseid huvitavaid lahendusi tööstusettevõtted kavatsevad lähiajal rakendada?
*Mis toimub välisturgudel ja kui suures ohus on eksport?
*Kas tööstussektor on aastaks 2020 hästi ette valmistunud?
Konverentsi modereerib Urmas Vaino

Sihtgrupp: tööstusettevõtete juhid, omanikud, nõukogu ja juhatuse liikmed, otsustajad, eksperdid

Lisainfo: Hedi Meigas | Programmijuht | 538 45 159 | hedi.meigas@aripaev.ee
Konverentsi korraldab Tööstusuudised.ee
Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtteil palume võtta ühendust konverentsi reklaamimüügi osakonnaga
telefon 53026292 või e-mailil: sponsor@aripaev.ee

PROGRAMM
20.11.2019
8:45 - 9:15

Registreerimine ja hommikukohv

9:15 - 9:25

Moderaatori avasõnad
Urmas Vaino

9:25 - 9:40

Avakõne
Taavi Aas majandus-ja taristuminister

Vestluspaneel: Milline on tööstussektorit toetav

9:40 - 10:30

Vestluspaneel: Milline on tööstussektorit toetav
tööstuspoliitika?
Tõnu Mertsina Swedbank, peaökonomist
Mihkel Tammo Estanc AS juht
Ruth Annus Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja
Otto Richard Pukk Incap Corporation Incap Oyj President and CEO
Kas riigi tugi on tööstussektori jaoks seni olnud piisav?

10:30 - 11:00

Eesti tööstuse väljavaade ja majanduskeskkond 2020
Tõnu Mertsina Swedbank, peaökonomist
Milliste muutustega globaalses majanduses peaksid töösturid uuel aastal arvestama? Millised on peamised
ohud ja riskid globaalses majanduses ning Eestis?

11:00 - 11:30

Kohvipaus

11:30 - 12:00

Autasustamine
Jukka Patrikainen ABB Baltikumi juht
Harro Puusild Tööstusuudised.ee juht
*Tööstuse TOPide autasustamine
*Aasta Tööstur 2019 väljakuulutamine
*Konkursi "Särav tudengimõte 2019" võitja väljakuulutamine

12:00 - 12:45

Vestluspaneel: Mis toimub välisturgudel ja kui suures ohus on
eksport?
Virve Jõgeva AS Glamox juhatuse liige
Janek Pohla Tahe Outdoors OÜ juhatuse liige
Kristo Kaugija Radius Machining OÜ

Lõuna

12:45 - 13:45

Lõuna

13:15 - 13:45

Paralleelsessioon: Valuesource OÜ kogemuslugu
Raul Rand ValueSource OÜ juhatuse liige

13:45 - 14:10

Äriplaan 2020: masinatööstus
Marko Laving Heavy Industry Estonia OÜ tegevjuht
Milline on E-Profiili tagasituleku plaan? Kuidas on turuolukord muutunud? Milliseid võimalusi, ohte ja riske
ettevõte järgmisel aastal näeb?

14:10 - 14:35

Äriplaan 2020: metallitööstus
Toomas Lepp OÜ Tarmetec juhatuse liige
Millisena näeb ettevõte tööstussektori olukorda – kas eksport on ohus? Mis ootab ees masina- ja
metallitööstust? Millest lähtub ettevõte järgmise aasta plaane tehes – millised on ohud, riskid ja võimalused?

14:35 - 15:00

Äriplaan 2020: elektroonikatööstus
Ardo Asperk Stoneridge Electronics Eesti tehase juht
Milline on elektroonitööstuse olukord tervikuna? Kuidas paistavad väliturud – kas eksport on ohus? Millest
lähtub ettevõte järgmise aasta plaane tehes – millised on ohud, riskid ja võimalused?

15:00 - 15:20

Kohvipaus

15:20 - 15:45

Äriplaan 2020
Lars Sumberg Balteco AS peadirektor

15:45 - 16:10

Äriplaan 2020: toiduainetööstus
Lauri Valk Salutaguse Pärmitehase müügijuht
Kuidas läheb toidutööstusel? Millised on järgmise aasta perspektiivid? Kas eksport jätkub samas mahus?

16:10 - 16:40

Parim praktika: ära jäta ust lukust lahti ega raha lauale kuidas toimib intellektuaalomandi strateegiline kasutamine
tööstusettevõttes

Siim Kinnas EAS, intellektuaalomandi spetsialist
Intellektuaalomand on aluseks Eesti tööstuse teadmistemahukamaks ja suuremat lisandväärtust
tootvamaks muutumisel. Ettekandes vaatame praktiliste näidete varal, kuidas intellektuaalomandi oskuslik
kasutamine või selle kasutamata jätmine mõjutab ettevõtete ärivõimalusi ja –tulemusi.

TOETAJAD

LISAINFO
Osalemise tingimused
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 tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.
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.
Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtteil palume võtta ühendust konverentsi reklaamimüügi osakonnaga telefon
53026292 või e-mailil: sponsor@aripaev.ee
Lisainformatsioon
Programmijuht Hedi Meigas, email: hedi.meigas@aripaev.ee, telefon 53845159

