Majanduskonverents Äriplaan 2021
30.09.2020
Alexela Kontserdimaja
Juba 22 aastat toob Äriplaan suurele lavale mõjuvõimsaid omanikke, keda iga päev televiisoris ja
ajalehes kõnelemas ei näe. Selleks, et iga Eesti ettevõtja, juht ja majandushuviline oleks informeeritud
sellest, missugusena näeb tulevat aastat Eesti omanike eliit, toob Äripäeva väsimatu meeskond
tänavu lavale hurmava valiku kapitaliste, kelle sõna maksab ja kelle otsustest sõltub Eesti majanduse
elujõud. Konverents on praktiline ja otsekohene - annab suuniseid järgmise aasta eelarve ja äriplaani
koostamiseks ning oluliste otsuste tegemiseks. Äriplaan keskendub reaalsele Eestiga seotud majanduskogemusele.

Miks osaleda?
1. Saad kontsentreeritud ülevaate, mis juhtub järgneval aastal. Liidrid annavad ühe päeva jooksul ülevaate majanduse eri harude
käekäigust ja pilgu lähitulevikku. Kõnekad on ka valitsevad meeleolud.
2. Äriplaan on hea võimalus oma mõtteid selgitada ajal, mil ettevõtted teevad plaane järgmiseks aastaks.
3. Äriplaanil ei kuule abstraktseid juhtimisteooriaid, vaid konkreetseid küsimusi ja plaane. Kõik on meelestatud asjalikult ja arutlevad
otsekoheselt. See aitab teha targemaid äriotsuseid.
4. Esinejad määravad suuresti kogu majandusharu ja valdkonna käekäiku ja trende.
5. Saad ühe päevaga tehtud poole aasta kohtumised - saali on oodata 700 Eesti tippjuhti ja omanikku!
Loe, millest rääkisid esinejad 2019.aastal
Vaata, kes olid kohal 2019.aastal

Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil Äriplaan 2021, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee

PROGRAMM
30.september
08:30 - 09:15

Registreerimine ja hommikukohv

Sissejuhatus

09:15 - 09:20

Sissejuhatus
Polina Volkova konverentsi moderaator, Äripäeva sõsarlehe Delovõje Vedomosti peatoimetaja
Meelis Mandel konverentsi moderaator, Äripäeva peatoimetaja

09:20 - 09:50

Riigi äriplaan 2021
Martin Helme Eesti Vabariigi rahandusminister

09:50 - 10:20

Majandusprognoos aastaks 2021
Madis Müller Eesti Panga president

10:20 - 10:50

Jüri Käo kaubandus-, tööstus- ja kinnisvarainvesteeringute grupi NG Investeeringud juhatuse
esimees ja üks suuromanikke

10:50 - 11:20

Anton Maljugin 2019. aasta Eesti edukate ettevõtete TOP100 võitja laevaehitus- ja
remondifirma LTH-Baasi juht

11:20 - 12:30

Lõuna

12:30 - 13:00

Rain Rannu Mobiilimakselahenduste pakkuja Fortumo asutaja, investeerimisfondi Superangel
partner, filmiprodutsent

13:00 - 13:30

Sonny Aswani Suurettevõtja, investor, kinnisvaraarendaja, Eesti aukonsul Singapuris
13:30 - 14:00

Ain Hanschmidt investeerimisettevõtte Infortar juhatuse esimees, suurettevõtja ja investor
14:00 - 14:30

Kohvipaus

14:30 - 15:00
esineja kinnitamisel

15:00 - 15:30
esineja kinnitamisel

15:30 - 16:15

Vestlusring
Taavi Madiberk superkondensaatorite tootja Skeleton Technologies kaasasutaja ja tegevjuht
Guido Pärnits ASi Mainor nõukogu esimees ja Ülemiste Keskuse juht
Igor Rõtov Äripäeva peadirektor

TOETAJAD
Kuldtoetajad

Pronkstoetajad

LISAINFO
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. Marili Niidumaa, marili@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.

