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Tallinna Sadama uus kruiisiterminal (Logi 4/2, Tallinn)
9. korda toimuv majanduskonverents "Tööstuse Äriplaan" toob lavale Eesti majandusmootori ehk
tööstussektori juhid ja eksperdid, et teha kokkuvõtteid 2021. aastast ja avada uue aasta plaane.
Lavale tulevad paljude tööstusettevõtete juhid, kes räägivad sellest, mille järgi nad oma uue aasta
plaane seavad. Milliseks kujuneb majanduse ja tööstuse olukord? Millised on riskid ja ohud? Mis saab
toorainest ning milline saab olema nõudlus ja pakkumine? Ja millised on võimalused ja plaanid?
Kuidas liigutakse kaasa rohetrendiga?

Millest konverentsil räägime?
Teeme põhjaliku majandusülevaate ning prognoosime, milliseks kujuneb majanduse ja tööstuse olukord järgmisel aastal.
Räägime sellest, millises staadiumis on Eesti tööstuspoliitika värskendamine ja millised tegevused seisavad ees.
Teeme ülevaate globaalsest teraseturust ja uurime, milline saab olema nõudlus ja pakkumine uuel aastal.
Kuulame üle kuue tööstusettevõtte äriplaanid.
Räägime ka digitaliseerimisest ja küsime, kuidas digipöörde ajal "tehnoloogilist võlga" vähendada.
Aruteluringis võtame fookusesse rohepöörde ja analüüsime, kuidas tööstusettevõtted selleks valmis on.
Miks tasub tulla "Tööstuse äriplaanile"?
Vaid ühe päeva jooksul saad tervikliku ülevaate sellest, kuidas tööstussektori juhid järgmist aastat planeerivad.
Saad teada, milliseid riske, ohtusid ja võimalusi juhid näevad ja tunnetavad.
Pauside ajal on võimalik networkida ja mõtteid vahetada.
Seoses COVID-19 viiruse leviku ja vabariigi valitsuse poolt kehtestatud piirangutega ürituste korraldamisel, kontrollime sissepääsul
COVID-19 tervisetõendit või teisi osalema lubavaid dokumente. Palume kohale tulla ajavaruga. Lisainfo on ära toodud ka
osalemistingimustes.
Sihtgrupp: tööstussektori juhid ja otsustajad, sh tootmisjuhid, tegevjuhid, juhatuse liikmed, omanikud, nõukogu liikmed, arendusjuhid,
finantsjuhid jne.
Lisainfo: Harro Puusild, programmijuht, harro.puusild@aripaev.ee, 51935524
Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume kirjutada e-mailile sponsor@aripaev.ee.
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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.
COVID-19
1. Osalema pääsevad
- Inimesed, kes on teinud kuni 48 tundi enne ürituse algust antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem PCR-testi ning saanud negatiivse
tulemuse;
- inimesed, kes on viimase 12 kuu jooksul läbinud COVID-19 vastu vaktsineerimise kuuri ja kel on viimasest süstist olenevalt tootjast möödas
7-15 päeva, et oleks saavutatud maksimaalne kaitse;
- inimesed, kes on viimase aasta jooksul COVID-19 haiguse läbi põdenud ja saanud hiljem ühe doosi vaktsiini;
- inimesed, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud pärast esimese vaktsiinidoosi saamist;

- inimesed, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud ja terveks tunnistatud mitte rohkem, kui kuus kuud tagasi, ja pole veel saanud üht
vaktsiinidoosi.
Kuidas saada COVID tõend/pass?
- Immuniseerimist, läbipõdemist või negatiivset testi tõendava COVID tõendi saab luua Eesti patsiendiportaalis digilugu.ee
- Üks mugavamatest moodustest on COVID tõendi ekraanipilt sisse skännida covidpass.eu kaudu ja salvestada see otse mobiiltelefonis
Walletisse.
2. Üritusel osalemise tingimused
- Osalemiseks on vajalik Covid-19 tõendi või negatiivse kiirtesti tõendi olemasolu.
- Tõendit ja isikusamasust kontrollitakse enne üritusele sisenemist.
- Covid 19 tõend on digilugu.ee kodulehel saadaval vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse
testitulemusega inimestel.
- Covid-19 tõend on kas digitaalsel kujul või väljatrükina paberil.
- Enne ürituse algust peavad kõik haiguse läbi põdenud või vaktsineeritud inimesed esitama korraldajale vastava tõendi.
- Kui osaleja oma nakkusohutust ei tõenda, siis ei saa ta üritusel või tegevuses osaleda.
3. PCR-test või antigeeni kiirtest
- Juhul, kui osalejal ei ole COVID-19 tõendit, siis üritusel või tegevuses osalemiseks saab ka kehtiva antigeeni kiirtesti või PCR-testi alusel.
Üritusel või tegevuses osalemiseks peab testitulemus olema negatiivne.
o PCR-test peab olema tehtud kuni 72 tundi enne ürituse algust.
o Antigeenitest peab olema tehtud kuni 48 tundi enne ürituse algust.
o Ajapiirangut hakatakse lugema üritusele saabumise ajast.

