21. Gaselli Kongress
17.02.2021
Kultuurikatel
Gaselli Kongress on inspiratsioonisündmus kiiresti kasvavate firmade omanikele ja juhtidele , kelle
võimekusest ja tööst sõltub Eesti majandus.
Kuigi programm on igal aastal väga erinev, toetub sündmuse eesmärk aastast aastasse siiski
sarnasele ideele- läbi kogemuste jagamise üksteist inspireerida ja toetada. See on päev, kus jagatakse
päris lugusid. Päris inimestelt päris inimestele.
Paljud kunagi gasellli edetabelisse jõudnud ettevõtted on tänaseks kasvanud suurteks stabiilseteks
ettevõteteks. Igal aastal jõuab Gaselli TOPi edetabelitesse umbes 1000 kiiresti arenevat ettevõtet ehk just nii paljud Eesti ettevõtted
vastavad TOPi tingimustele. Kõige kiiremad kasvajad paisutavad oma käivet kümneid kordi.
Eesti GASELLILIIKUMINE tähistab 2021. aastal 21. sünnipäeva – täpselt nii kaua on Äripäev koostanud Gaselli TOPi, korraldanud Gaselli
Kongressi ja kirjutanud gasellfirmade käekäigust. Gasell on kiiresti kasvanud ettevõte, kes on kasvatanud viimase kolme aasta jooksul
käivet ja kasumit vähemalt 50%. Gaselliliikumine väärtustab kiiresti kasvavaid ettevõtteid teadmises, et just nemad loovad igas riigis enim
uusi töökohti, on paindlikud, kiired ja julged. Gaselliliikumine on pärit USAst, termini autor on Ameerika majandusteadlane David Birch.
Kiiresti kasvavate ettevõtete edetabeleid koostavad näiteks Soome juhtiv majandusleht Kauppalehti ja Rootsi suurim majandusleht Dagens
Industri.

Kui tulete mitmekesi, siis kehtib pakkumine 3 = 4 ehk 111,75 eurot (km-ga 134,10 eurot) osaleja kohta. Pane end kohe kirja, sest
pakkumine kehtib kuni 20. detsembrini.
Gaselli Kongress toimub hübriidkonverentsina, kus on võimalik osaleda nii kohapeal kui veebiülekande vahendusel.
Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi.

PROGRAMM
21. Gaselli Kongress
09:00 - 09:50

Hommikukohv ja registreerimine
Kogunemine, hommikukohv.

09:50 - 10:00

Avasõnad
Marili Niidumaa moderaator, Äripäeva konverentside toimetuse juht

10:00 - 10:30

„Tõus tippu“
Priit Alamäe üle maailma enam kui tuhandele inimesele tööd andva Nortali suuromanik ja
tegevjuht

Priit on IT-firmat Nortal juhtinud juba 20 aastat ning on võrrelnud äri loomist Mount Everesti tippu ronimisega.
Priit räägib oma tõusust tippu.

„Jõustav perekultuur“

10:30 - 11:00

„Jõustav perekultuur“
Raigo Tammo pereettevõtete Tammer ja Estanc nõukogu esimees
Tänavu perekonnaharta allkirjastanud Tammodel on ettevõtlikkus geenides – ärides on tegevad Raigo kõik
kuus last. Gasellilavale astub Raigo neist kahega – koos poja Herty ja tütre Einikega.

11:00 - 11:30

"Viirelaid - hüljatud väikesaarest unistuste sihtkohaks"
Priit Villemson Eesti paradiisisaare Viirelaiu peremees
Lugu sellest, et kuidas saada endale saar. See räägib sellest kuidas juhtus nii, et ühest väiksest saarest Eestis
sai paljudele unistuste sihtkoht. See on lugu sellest, mis juhtub kui visata Hunt Kriimsilm oma 9-nda ameti
juurde ja ta alustab taastama kohta, mis ei ole selleks ette nähtud. Sellel teekonnal on Priit läbi elanud nii õnne
kui õnnetust aga kõigest on ta välja tulnud ja jätkab seda reisi läbi elu.

11:30 - 12:00

TOP 10 Auhinnad
Selguvad Gaselli TOPi 10 parimat. Üllatused garanteeritud!

12:00 - 13:00

Lõuna

13:00 - 13:30

„Kuidas sinu lugu meelde jääks“
Polina Tšerkassova antropoloog, muusik ja muinasjutuvestja
Polina Tšerkassova on loonud erilise jutuvestmise viisi, kus tõsielulood põimuvad koduste või kaugetel
maadel kuuldud muinasjuttudega ja mida saadab tema enda loodud muusika. Kuidas olla veenev rääkija?
Kuidas panna ennast kuulama?

13:30 - 14:00

„Mis seal ikka, proovime!"
Jaan Hendrik Murumets aasta noor ettevõtja ja gasellettevõtte Krakul OÜ kaasasutaja ja
tegevjuht

2020. aasta noor ettevõtja 29aastane Jaan juhib mullu esimest korda Gaselli TOPi jõudnud asjade interneti ja
autonoomsete süsteemide arendusettevõtet Krakul. Jaani kaasasutatud firma sai algselt loodud selleks, et
teha Bikeepile ja Threod Systemsile elektroonikat – ehk selleks, et lahendada kellegi teise probleem.

14:00 - 14:30
Esineja täpsustamisel

14:30 - 15:00

Kohvipaus

"Kuidas kasvada kriisi ajal?”

15:00 - 15:30

"Kuidas kasvada kriisi ajal?”
Andrus Albi Southwestern Consulting müügi coach
Andrus on kogenud juht ja müügimees. 12 suve jooksul USAs raamatuid müües on ta teinud kokku ca 30 000
– 50 0000 müügiesitlust. Kogu ettevõtte 160aastase ajaloo jooksul on Andrus ca 200 000 müügimehe hulgas
müügitulemustelt 7. kohal. Andrus teab, kuidas panna tudengimeeskond tööle nii hästi, et kolme kuuga
müüakse miljoni dollari jagu raamatuid.

15:30 - 16:00
Esineja täpsustamisel

TOETAJAD
Gaselliliikumise toetaja

Kuldtoetaja

LISAINFO
OSALEMISE TINGIMUSED
Saalipilet sisaldab:
* osalemist konverentsisaalis
* ligipääsu konverentsi veebikeskkonnale
* slaidide ja salvestuste järelvaatamist 30 päeva jooksul pärast konverentsi
* toitlustust konverentsipäeval
Veebipilet sisaldab:
* ligipääsu konverentsi otseülekandele
* ligipääsu konverentsi veebikeskkonnale
* slaidide ja salvestuste järelvaatamist 30 päeva jooksul pärast konverentsi
NB! Konverentsi vaatamise õigus on personaalne ning seda ei ole lubatud jagada teistega.
Registreerimine:
Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve emailile.
Konverentsil osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni konverentsi alguseni.
Tühistamine:
Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palume anda sellest kindlasti teada e-posti aadressil registreerimine@aripaev.ee või telefonil 667 0099.
Teavitades oma mitteosalemisest vähemalt 10 tööpäeva enne konverentsi toimumist, pakume võimalust osaleda teisel konverentsil samal
hooajal, tagastame 100% tasutud maksumusest 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.

Privaatsus:
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.
KORRALDUSLIK INFO
Osaleja infokirja saadame registreerimisel antud e-posti aadressil nädal enne konverentsi.
Küsimuste korral võtke palun projektijuhiga ühendust e-posti aadressil: silja.magi@aripaev.ee
REKLAAM
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, võtke palun ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.

