Põllumajanduse Äriplaan 2021
26.11.2020
V Spa HOTEL konverentsikeskus, Tartu
Üks paremaid võimalusi järgmise aasta põllumajandussektori majandusprognooside kuulamiseks on
Äripäeva teemaveebi põllumajandus.ee korraldatud konverents „Põllumajanduse Äriplaan 2021“.

Konverentsil võtavad sõna sektori arvamusliidrid, kes räägivad oma nägemusest sektori tulevikust,
peamistest murekohtadest ning oma ettevõtte põhjal järgmise aasta plaanidest.
Konverentsile on oodatud osalema põllumajandusettevõtete juhid, omanikud, nõukogu ja juhatuse liikmed, otsustajad. Põllu- ja
maamajanduse erialaliitude ja seltside liikmed, põllumajandusmasinate ja -seadmete müüjad jt huvitatud osapooled.
Soodushind 169 € (km-ga 202.80 €) kehtib kuni 19.11.2020. Tavahind 269 € (322.80 €.)
Lisainfo programmijuhilt: Meelika Sander-Sõrmus, tel. 555 33 789, meelika@aripaev.ee
Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume kirjutada e-mailile sponsor@aripaev.ee või +372 667 0105.

Miks osaleda konverentsil „Põllumajanduse Äriplaan 2021“?
Saad teada, millised plaanid on sektorile paika pannud riik;
Saad teada, mida ootavad järgmiselt aastalt sektori ettevõtjad;
Pank annab omapoolse nägemuse majanduse väljavaatele ning tutvustab põllumajandussektori finantseerimise põhimõtteid;
Näed, kes on Eesti parimad põllumajandusettevõtted – selgub Äripäeva Põllumajandustootjate TOP.

PROGRAMM
26.11.2020
9:30 - 10:10

10:10 - 10:20

Registreerumine konverentsile, hommikukohv värske
Äripäevaga.
Konverentsi sissejuhatus
Kadri Kullman Dimedium ASi nõukogu esimees

10:20 - 10:30

Ärinõustaja vaade sektorile
Ilja Fenenko KPMG Baltics OÜ

10:30 - 10:40

Äripäeva Põllumajandustootjate TOPi võitjate autasustamine
Ilja Fenenko KPMG Baltics OÜ

SEB põllumajandussektori ülevaade, finantseerimise

10:40 - 11:20

SEB põllumajandussektori ülevaade, finantseerimise
põhimõtted ning majanduse väljavaade
Ethel Kitter SEB jaepanganduse suurklientide osakonnajuhataja
Kaupo Karoles SEB suurklientide osakonna juhataja asetäitja

11:20 - 12:00

Teraviljakasvatus: Mis toimub maailma viljaturul?
Indrek Aigro Viljamaaklerfirma Copenhagen Merchantsi äriarenduse juht

12:00 - 13:00

Lõuna

13:00 - 13:30

Kartulikasvatus: Kuidas kartul põllult potti jõuab?
Alo Põldmaa Kartul Simunast esindaja

13:30 - 14:00

Marjakasvatus: Kas tööjõukriis muudab tugevaks?
Elke Lillemets Marjamaa talu OÜ juhatuse liige ja Maasikakasvatajate Liidu eestvedaja

14:00 - 14:30

Tark aiandus: Kuidas luua Eestist rahvusvahelist
põllumajandusbrändi?
Mattias Lepp Click & Grow tegevjuht

14:30 - 14:45

Kohvipaus

14:45 - 15:15

Kalakasvatus: Mis toimub Eesti suurimas avamere
kalakasvanduses?
Indrek Kasela PRFoods AS juhatuse liige

15:15 - 15:45

Lihaveisekasvatus: Kuidas kriis mõjutas
lihaveisekasvatussektorit?
Janek Mustmaa Baltic Vianco OÜ juhatuse liige

Piimakarjakasvatus: Mis tuuled puhuvad piimaturul?

15:45 - 16:15

Piimakarjakasvatus: Mis tuuled puhuvad piimaturul?
Joakim Helenius Trigon Dairy Farming Estonia nõukogu esimees

16:15 - 16:45

Mõttekoht: Kas esindada end ise või läbi põllumeeste
organisatsiooni?
Raul Soodla Tulundusühistu Vooremaa Viljakasvatajad juhatuse liige

16:45 - 16:55

Konverentsipäeva kokkuvõte
Andres Oopkaup Põllumeeste ühistu KEVILI nõukogu esimees ja Crocus OÜ juhatuse liige

16:55 - 17:00

Konverentsi lõpetamine
Kadri Kullman Dimedium ASi nõukogu esimees

TOETAJAD

Koostööpartner

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

