Laoseis 2020
Mida õpetas kriis laonduses?
25.08.2020
Ülemiste Loft Office
Kevadel kogu maailma majanduse halvanud koroonakriis tabas meid üleöö nagu välk selgest taevast
ning oskuslik laovarude juhtimine sai nii mõneski valdkonnas otsustavaks. Erinevad ettevõtted
kasutasid oma laomajanduses erinevaid lahendusi, kogemuse võrra rikkamaks on saanud kõik. Mida
on tark kogetust tuleviku tarbeks kõrva taha panna?
Konverentsil räägime, kuidas mõjutas kriis laokinnisvara ja milline võiks olla tulevik. Lisaks kuuleme, kuidas mõjutas kriis erinevate sektorite
laotööd. Laval on nii kaubandus- kui tööstusettevõtted, kes räägivad, kuidas mõjutas kriis nende laotööd ja milliseid muudatusi tuli
keerulises olukorras teha.
Konverentsipäeva lõpus kuuleme praktilist ettekannet, kus antakse selged sammud selleks, et vähendada laovarudega seotud raiskamist.
Toimub ka aruteluering, kus otsime vastust küsimusel, mida laondussektor kriisist õppima peaks.
Lisainfo: Tõnu Tramm, tonu@logistikauudised.ee
Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume kirjutada e-mailile sponsor@aripaev.ee.
NB! 2 või enama osaleja registreerimiseks küsige soodushinda aadressilt tonu@logistikauudised.ee.

PROGRAMM
25.08.2020
08:45 - 09:20

Registreerimine ja hommikukohv

09:20 - 10:00

Millised olid kriisiaja suurimad vead laonduses, mida tulevikus
vältida?
Rainer Rohtla Via3L juhatuse esimees ja konverentsi moderaator
Kriis on puudutanud ka laopidajaid, aga kuidas laopidajad rasket kevadet hindavad? Millised olid sellises
ootamatus olukorras tehtud vead, millest saaks tuleviku tarbeks õppida? Kuidas mõjutab see olukord tuleviku
laondust? Kas riskid tuleb ümber hinnata? Kas töötajate kaitsmine laos tiheneb?

10:00 - 10:30

Mida muutis kriis kinnisvaras ja kaua kestab järellainetus?
Igo Sagri 1Partner Kommertskinnisvara vanemkonsultant
Ettekandes lahkame kriisi mõju laokinnisvarale ja küsime, kuidas kevadine kriis laokinnisvara ning kuidas on
muutunud nõudlus ja pakkumine? Mida võib laokinnisvara turul oodata pärast kriisi ja mida lubab kaugem
tulevik?

10:30 - 11:00

Laokinnisvara arendaja äriplaan

Rasmus Tali Hammerhead OÜ juhatuse liige ja müügiosakonna juht
Mis toimub laokinnisvara turul? Ettekandes kuuleme, milline Hammerheadi kui laokinnisvara arendaja
äriplaan ja hinnanguid praegusele turuolukorrale. Millised on peamised riskid ja võimalused? Millised on
peamised ohud?

11:00 - 11:30

Kohvipaus

11:30 - 12:00

Kuidas Selver kriisiajal poodidest laod tegi?
Hannes Falten Selveri logistikajuht
Koroonaviiruse levik suurendas kordades e-poe nõudlust ja üleöö purustati ka kõige optimistlikumad mahud,
millega toimetulek oli suur väljakutse. Eriolukord nõudis kiireid otsuseid ja muudatusi. Kasvanud nõudluse
ajal jäi väikeseks ka olemasolev laopind ja e-poe ladudena tuli appi võtta ka teised poed. Ettekandes kuuleme,
kuidas Selver nõudlusega toime tuli, milliseid muudatusi laopoolel teha tuli ja mida sellest kõigest tulevikku
kaasa on võtta. Samuti on põgusalt juttu sellest, kuidas Selver tsentraliseeritud laojuhtimise poole liigub.

12:00 - 12:30

Kuidas mõjutas kriis Rimi logistikakeskust ja varusid?
Marilin Jürisson Rimi tarneahela varude planeerimise juht
Mis toimus Rimi logistikakeskuses enne ja pärast kriisi? Kuidas ladu vastu pidas ja kuidas kriisiolukorraga
toime tuldi? Milliseid muudatusi tuleviku nimel tehti? Mida kriis õpetas? Kuidas Rimi jõudis e-kaubanduseni?

12:30 - 13:00

Plahvatus e-kaubanduses
Alar Ehandi Pakipoint OÜ juhataja
Plahvatuslikult kasvanud nõudlus e-kaupade järele tõi uusi väljakutseid ka lao- ja kullerteenust pakkuvatele
ettevõtetele. Milliseid muudatusi pidi ette võtma e-poodidele täisteenust pakkuv Pakipoint OÜ?

13:00 - 14:00

Lõuna

14:00 - 14:30

Kuidas toidutööstus HKScan kriisiajal tarneahelas töö tagas?
Tarmo Rei HKScani Baltikumi logistikadirektor
Toidutööstus seisis kriisikuudel silmitsi hüppeliselt kasvanud nõudlusega, sest tarbijad ostsid praktiliselt
kõike. HKScani sõnul on märtsi ja aprilli müüke võimalik võrrelda selliste tipp-perioodidega nagu jaanipäev
või jõulud. Oli vaid üks vahe! Kui jaanipäeva või jõulude puhul saab varusid planeerida, siis kriis seda ei
võimaldanud. Paratamatult kannatas ka tarnekindlus. Ettekandes kuuleme, kuidas suurtööstuse tarneahel
kriisile vastu pidas, kuidas tuldi toime hüppeliselt kasvanud mahtudega, milliseid väljakutseid ja muudatusi tõi
kriis laole ja tootmisele ning mida õpetlikku raskest ajast tulevikku kaasa võetakse. Juttu on ka HKScani
uuest Baltikumi kesklaost.

14:30 - 15:00

Kuidas ehituskeemia tootja Krimelte kriisiajal logistilised
protsessid tagas?

protsessid tagas?
Eikki Kari Penosil Eesti müügidirektor (Wolf Group/Krimelte)
Krimelte reageeris kriisile kiiresti ja hakkas lisaks muule toodangule ka desovahendeid valmistama.
Ettekandes on laiemalt juttu aga sellest, kuidas toimisid ettevõtte logistilised protsessid kriisiajal. Kui
tootmine põhineb tellimustel, siis varusid tuleb ikkagi ette hankida ja kuskil puhverdada. Samas puudub
Penosili Eesti ja Baltikumi müügiettevõtetel ladu ning alates 2017. aastast kasutatakse kolme osapoole
logistikat (3PL). Ettekandes on juttu sellest, kuidas õnnestus varude hankimine ja puhverdamine
partnerettevõtte juures ning kuidas kriis kogu ahelat mõjutas ja mida tuleviku tarbeks õpetas.

15:00 - 15:15

Kohvipaus

15:15 - 15:45

Sammud, mis aitavad vähendada laovarudega seotud
raiskamist
Lauri Säärits Lean-ekspert ja konsultant, kogenud tööstusjuht
Tööstussektori juhid peaksid laopinna otsimise ja laiendamise asemel pühendama rohkem aega laovarude
vähendamisele või laovarude käibesageduse tõstmisele. Seisev kaup ja materjalid ei loo ettevõttele väärtust,
vaid pigem kaotavad väärtust. Põhjused on nii vigastused käsitsemisel, vananemine kui ka allahindlused
seoses sortimendi laiendusega jne. Mida suuremad on laovarud, seda suuremad on ka investeeringud nende
hoidmiseks ja lao haldamiseks. Ettekandes räägime sammudest, mis aitavad vähendada laovarudega seotud
raiskamist.

15:45 - 16:30

Arutelu: Mida laondussektor kriisist õppima peaks?
Tarmo Rei HKScani Baltikumi logistikadirektor
Hannes Oks Smarten Logistics logistikadirektor
Alar Ehandi Pakipoint OÜ juhataja
Mida võiks laondussektor kriisist tuleviku tarbeks meelde jätta? Millised kriisiajal tehtud muudatused
vääriksid säilitamist?

TOETAJAD

LISAINFO
Osalemise tingimused
2- ja enama osaleja registreerimisel küsige hinnasoodustust saates e-maili: harro.puusild@aripaev.ee
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105
Mitteosalemisest palume teatada 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 kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.
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.

