IKT Aastakonverents 2019
Ettevõtete äriplaanid ja milline on IKT tulevik 2020. aastal?
31.10.2019
Tallink Spa & Conference Hotel
Konverents keskendub järgmise aasta planeerimisele. Mõjukad infotehnoloogia- ja
telekommunikatsiooni ettevõtjad ja tippjuhid räägivad oma ootustest, võimalustest ja hirmudest
järgmise aasta äriplaani ja eelarve koostamisele. Lavale astuvad inimesed, kelle sõna maksab ja kelle
otsustest sõltub Eesti IKT-majanduse käekäik. Konverents on praktiline ja otsekohene, andes ideid järgmise aasta eelarve ja äriplaani
koostamiseks.
Konverentsil kuulutatakse välja IKT valdkonna pa
rimad ettevõtted. Võiduga pärjatud ettevõtete juhid jagavad oma mõtteid järgmise plaanideks ja arengutele.
Kohal on ka valitsuse esindajad, kes valgustavad konverentsil riigi IKT alaseid plaane, kui palju panustab riik IKT arengule. Lahkame IKT
sektoris suurt peavalu põhjustavat tööjõu ja värbamise teemat.
Miks tasub tulla?
IKT valdkonna ettevõtete aastasündmus.
Kohale on kutsutud IKT valdkonna võtmeisikud.
Tunnustame parimaid IKT ettevõtteid ja räägime edu saavutamise tagamaadest.
Analüüsime IKT sektori olukorda ja kasvuvõimalusi.
Kuuleme tippjuhtide ettevõtete äriplaane 2020. aastaks.
Saame ideid 2020. aasta plaanide elluviimiseks ja tuleviku kavandamiseks.

Vaata, kes olid kohal mullu https://www.ituudised.ee/uudised/2018/10/22/ikt-aastakonverentsi-fotogalerii
Konverentsi osalemistasu on 349 eurot (km-ga 418,80 eurot). Soodushind kuni 25.oktoobrini on 279 eurot (km-ga 334,80 eurot).
Lisainfo IT konverentside programmijuhilt Mari Sarapuu, mari@ituudised.ee , tel 5372 1821
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet IKT Aastakonverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee, 6670105

PROGRAMM
31.10.2019
09:00 - 09:30

Registreerimine ja hommikukohv

09:30 - 09:40

Konverentsi algus ja sissejuhatus
Mari Sarapuu IKT aastakonverentsi programmijuht, Äripäeva konverentsikeskuse juht

09:40 - 10:00

Äripäeva IKT valdkonna TOPi võitjate väljakuulutamine ja
autasustamine
Joel Zernask KPMG Baltics partner

Riigi IT plaan

10:00 - 10:30

Riigi IT plaan
Raul Rikk Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõunik ja riigi küberturvalisuse poliitika
juht
Mis on riigi IT äriplaan ja mis toimub järgmistel aastatel IKT valdkonnas? Kuidas mõjutab planeeritav
ettevõtteid ja Eesti ühiskonda laiemalt? Mis on plaanis 2020. aastal ette võtta?

10:30 - 11:00

IKT hetkeolukord ja visioon tulevikuks
Andre Krull Nortali juhatuse liige, ITL-i president
Millisena näeb ITL olukorda Eestis ja millist visiooni on Eestile oodata? Millise tasemega on IKT ettevõtted
Eestis võrreldes maailma tipptehnoloogia ettevõtetega?

11:00 - 11:30

Äriplaan 2020
Lauri Kinkar Messente Communications juht ja omanik, Mobi Solutions juhatuse liige
Messente on viimase aasta jooksul kasvanud 2,5 korda. Kuidas see on võimalik ja kuidas seda saaksid enda
ettevõttes rakendada? Mida näeb Lauri järgmisel aastal IKT sektoris ja mille järgi tema plaane 2020. aastaks
teeb?
Lisaks Messente tegevjuhi rollile on Lauri partner ja juhatuse liige Mobi Solutions’is, mille gruppi kuuluvad
mitmed edukad ettevõtted: Fortumo, Messente, 1oT jmt , mis kõik on IKT sektoris olulised ettevõtted.
Ettevõttel on suured plaanid – tulevikku ei tea ja plaan on minna ka uutele turgudele Ladina- Ameerikas, KaguAasias ja ka Aafrikas.

11:30 - 12:00

Printful äriplaan 2020
Raitis Purins Läti eduka idufirma Printful turundusjuht
Läti üks edukamaid idufirmasid on kasvanud viimaste aastate jooksul tohutu kiirusega ning suutnud edukalt
oma toote rahvusvahelisele turule viia ja samuti ka oma edu viimase kolme aasta jooksul endaiselt
kasvatada? Mis on nende edu saladus? Kuidas on võimalik seda korrata? Saame kuulda ka Raitise vaadet
Eesti IKT sektorile ja milline on üldine Baltikumi kuvand USA-s.
Ettekanne on inglise keeles ilma tõlketa.

12:00 - 13:00

Lõuna

13:00 - 13:45

Arutlusring. Mis saab IT sektorist 2020. aastal?
Rene Tammist Endine ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister 2018-2019
Andrei Korobeinik Keskerakondlane, IT-ettevõtja ja Riigikogu liige
Kaja Kallas Reformierakonna juht

Urmas Reinsalu Eesti Vabariigi välisminister
Allan Rajavee Äripäeva ajakirjanik
Tööjõud on IKT ettevõtetevalukoht. Kuidas mõjutab poliitiline olukord välismaalaste palkamist? Millised on
tulevikus ohukohad ja kas neile on võimalik lahendusi leida?

13:45 - 14:15

IT äriplaan 2020
Sergei Anikin Pipedrive'i tehnoloogiajuht, Eesti mõjukaima IT- juhi konkursi 2019 finalist
2019. aasta Eesti mõjukaima IT- juhi finalist ja Pipedrive'i CTO räägib oma ettekandes Pipedrive'i 2020. aasta
IT äriplaanist, järgmise aasta olulistest mõjuteguritest ja milliste hirmude, võimaluste ja ootustega teeb tema
2020. aastaks plaani Pipedrive's?

14:15 - 14:45

Kohvipaus

14:45 - 15:15

Äriplaan 2020
Urmas Kõlli Datel AS tegevjuht
Eesti ühe vanima IT-ettevõtte juht räägib ettevõtte 2020. aasta äriplaanist, järgmise aasta olulistest
mõjuteguritest ja milliste hirmude, võimaluste ja ootustega teeb tema 2020. aastaks plaani Datelis?

15:15 - 15:45

Äriplaan 2020
Sami Seppänen Elisa Eesti juht
Millised on Eesti suurimaks meelelahutusettevõtteks ühinenud Elisa Eesti järgmise aasta plaanid? Mis on
Elisa Eesti 2020. aasta äriplaan ja milliseid hirme, võimalusi ja ootusi arvestab juht 2020. aasta plaane tehes?

15:45 - 16:15

Millised on IKT tulevikutooted?
Ingmars Pukis Latvian Mobile Telephone asepresident ja juhatuse liige
Läti ühe vanima ja olulisema telekomiettevõtte LMT (Latvian Mobile Telephone) asepresident ja juhatuse liige
annab ülevaate 5G suunast, arendustöödest ja annab ülevaadet 2020. aasta uutest innovatsiooniprojektidest.
Lisaks saab väga huvitava ülevaate Baltikumi IKT sektori trendidest ning väga hea ülevaate lõunanaabrite
plaanidest telekomisektoris.
Ettekanne on inglise keeles ilma tõlketa.

16:15 - 16:55

Vestlusring IKT TOPi võitjatega

Igor Rõtov Äripäeva direktor
Eksport ja laienemine. Millised muudatused on mõjutanud IKT ettevõtete tegutsemist ja kuidas ühtib riigi
visioon IKT ettevõtete juhtide visiooniga? Mida toob 2020. aasta?
Võitjad avalikustatakse Äripäeva IKT TOPi autasustamisel.

16:55 - 16:55

Konverentsi lõpusõnad

TOETAJAD

LISAINFO
Lisainfo ja registreerimine
Registreerimiseks vajutage nuppu Lisa osaleja, helistage 667 0411 või saatke kiri aadressil registreerimine@aripaev.ee
Lisainfo: Mari Sarapuu, mari.sarapuu@aripaev.ee
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet IKT Aastakonverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee

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.

