Põllumajanduse Äriplaan 2020
26.11.2019
V Spa HOTEL konverentsikeskus, Tartu
Üks paremaid võimalusi järgmise aasta põllumajandussektori majandusprognooside kuulamiseks on
Äripäeva teemaveebi www.pollumajandus.ee korraldatud konverents „Põllumajanduse Äriplaan
2020“.
Konverentsil võtavad sõna sektori arvamusliidrid, kes räägivad oma nägemusest sektori tulevikust,
peamistest murekohtadest ning oma ettevõtte põhjal järgmise aasta plaanidest. Tule kuulama mida
on ettevõtjail ettevõtjaile öelda!
Konverentsile on oodatud osalema põllumajandusettevõtete juhid ja omanikud, põllu- ja maamajanduse erialaliitude ja seltside liikmed,
põllumajandusmasinate ja -seadmete ning muude tootmissisendite müüjad jm huvitatud osapooled.
Lisainfo programmijuhilt: Meelika Sander-Sõrmus, tel. 555 33 789, meelika@pollumajandus.ee
Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume kirjutada e-mailile sponsor@aripaev.ee.
Korraldaja: Äripäeva teemaveeb Põllumajandus.ee

PROGRAMM
26.11.2019
9:30 - 10:00

10:00 - 10:15

Registreerumine konverentsile, hommikukohv värske Äripäevaga

Konverentsi sissejuhatus
Robin Saluoks 2019. aasta Euroopa noor ettevõtja ja toidu tootmist digitaliseeriva eAgronomi
asutaja ja juht
Äripäeva Põllumajandustootjate TOPi võitjate autasustamine. Auhinnad TOPi esikolmikule annab üle Ilja
Fenenko ärinõustamisettevõttest KPMG.

10:15 - 10:45

Majandusprognoos põllumajandussektorile aastaks 2020
Brit Padjus Swedbank AS põllumajandussektori juht

10:45 - 11:15

Teraviljakasvatuse arengusuunad aastal 2020
Andres Oopkaup Põllumeeste ühistu KEVILI nõukogu esimees, Crocus OÜ juhatuse liige

11:15 - 11:45

Iluaianduse arengusuunad aastal 2020

Jaak Ungerson Nurmiko AS juhatuse liige
11:45 - 12:15

Puuviljakasvatuse arengusuunad aastal 2020
Lauri Kasvand Halika Õunatalu OÜ juhatuse liige

12:15 - 13:15

Lõuna

13:15 - 13:45

Putukakasvatuse arengusuunad aastal 2020
Erlend Sild Eesti Putukatööstuse Liidu eestvedaja, BugBox OÜ juhatuse liige

13:45 - 14:15

Vesiviljeluse arengusuunad aastal 2020: vetika- ja
karbikasvandus
Urmas Pau Est-Agar AS juhatuse liige

14:15 - 14:45

Kohvipaus

14:45 - 15:15

Sea-, veise- ja linnukasvatuse arengusuunad aastal 2020
Kaupo Ojavee Rakvere Farmid AS juhatuse liige, algtootmisdirektor

15:15 - 15:45

Kitsekasvatuse arengusuunad aastal 2020
Linda Pajo Andri-Peedo Talu OÜ juhatuse liige, perenaine

Kermo Rannamäe Andri-Peedo Talu OÜ juhatuse liige, peremees
15:45 - 16:15

Piimaveisekasvatuse arengusuunad aastal 2020
Tiit Niilo Nopri Talumeierei OÜ juhatuse liige

16:15 - 16:20

Konverentsipäeva kokkuvõte ja lõpetamine

Robin Saluoks 2019. aasta Euroopa noor ettevõtja ja toidu tootmist digitaliseeriva eAgronomi
asutaja ja juht

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.
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.

