TARK TÖÖSTUS 2022
Uus tase
17.03.2022 - 18.03.2022
Tallinn, Kultuurikatel
Konverents. Kontaktmess. Töötoad ja tehaste külastused. Suhtlemine. Need on märksõnad, mis
iseloomustavad varem klassikalise konverentsina toimunud Tarka Tööstust. Tegemist ei ole enam
lihtsalt konverentsiga, vaid suure tööstussündmusega, mis sihib juba uusi kõrgusi ja taset.

Täpselt samamoodi, nagu sihivad uut tehnoloogilist taset meie edukad tööstusettevõtted. Tark Tööstus on Eesti tööstuse suursündmus,
mida iseloomustavad uuel aastal sellised märksõnad nagu konverentsi põhiprogramm ja paljud kasulikud töötoad, suhtlemine ja
eelbroneeringutega üks-ühele-kohtumised, minimess ja tehaste külastused ning õhtune pidulik õhtusöök ja tunnustamine. See kõik toimub
koos Eesti parimate tööstusjuhtide ja -ekspertidega.
Miks tasub osaleda?
*Sellest saab aegade suurim Targa Tööstuse sündmus, kuhu kogunevad Eesti tööstuse tipud.
*See on võimalus kutsuda Eestisse külla oma välispartnerid ja pakkuda neile suurepärast programmi koos piduliku õhtusöögiga.
*Igal osalejal on võimalus võtta osa kuni 4 kasulikust töötoast ja saada nii kasulikku nõu oma tehase tehnoloogilise taseme tõstmiseks.
*Pealaval on võimalus kuulata vähemalt ühte suurkõnelejat raja tagant.
*Võimalus osaleda pidulikul õhtusöögil ja suhelda vabas õhkkonnas teiste töösturitega.
*Võimalus külastada tehaseid.
Hea juht, tule ise ja võta kaasa ka oma meeskonnaliikmeid! Võimalus kutsuda osalema ka partnereid ja tarnijaid välismaalt.
NB! Alates 5 osalejast küsi eripakkumist meeskonnale ja kirjuta otse programmijuhile: harro.puusild@aripaev.ee.
Sihtgrupp: tööstusettevõtete juhid, keskastmejuhid, esmatasandijuhid, arendusjuhid, innovatsiooni ja digitaliseerimise eestvedajad,
spetsialistid
Korraldaja: Äripäev ja Tööstusuudised.ee
Lisainfo ja esinemispakkumised: Harro Puusild, programmijuht, harro.puusild@aripaev.ee, 51935524

Seoses COVID-19 viiruse leviku ja vabariigi valitsuse poolt kehtestatud piirangutega ürituste korraldamisel, kontrollime sissepääsul
COVID-19 vaktsineerimistõendit või läbipõdemise tõendit. Teised seni lubatud dokumendid (kiirtestid, pcr-testid jm) ei kehti ja
sissepääsu ei taga. Samuti palume üritusel kanda maski. Palume kohale tulla ajavaruga. Lisainfo on ära toodud ka
osalemistingimustes.

PROGRAMM
1. päev
08:45 - 09:40

Registreerimine ja hommikukohv

09:40 - 09:45

Moderaatori sissejuhatus

Aigar Vaigu Füüsik, teadlane ja telesaate "Rakett 69" saatejuht, moderaator
09:45 - 09:55

Avasõnad: Eesti tööstus

09:55 - 10:45

Teema kinnitamisel
Joachim Hensch digitaliseerimise ja industry 4.0 ekspert; praktik ja juht, kes tegi Hugo Bossi
Türgi tehasest targa tehase

10:45 - 11:30

ARUTELU: Suur pilt
Osalejad kinnitamisel

11:30 - 12:00

Kohvipaus, jagunemine paralleelsessioonidesse, üks-ühelekohtumiste algus
Pausi ajal on võimalik võtta kohvi ja suhelda ning liikuda aegsasti õigesse ruumi, kus toimub osaleja poolt
valitud töötuba.

12:00 - 12:40

6 paralleelsessiooni/töötuba
Kokku on kasutuses kuus erinevat ruumi ehk samal ajal toimub kuus paralleelsessiooni. Tegemist on
töötubadega, millest igaühes on üks kindel tööstuslahenduste fookusteema. Iga osaleja saab teha valiku,
millises töötoas ta tahab osaleda või millist teemat kuulata. Töötoad on eelbroneerimisega, mis toimub enne
konverentsi märtsis 2022.
NB! Töötubade teemad selguvad jooksvalt jaanuari jooksul.

12:40 - 12:50

Paus ja töötubade vahetus
Võimalus haarata kohvi ja liikuda järgmisesse töötuppa, kui valitud töötuba ei toimu samas ruumis.

12:50 - 13:30

6 paralleelsessiooni/töötoad jätkuvad
Algavad järgmised 6 tööstuslahenduste töötuba.

13:30 - 14:30

Lõuna & networking

14:30 - 15:15

PEAESINEJA 2
Esineja kinnitamisel

15:15 - 16:00

ARUTELU: VKE-d ja targad tootmislahendused
Osalejad kinnitamisel

16:00 - 16:15

Kohvipaus, jagunemine paralleelsessioonidesse

6 paralleelsessiooni/töötuba

16:15 - 16:55

6 paralleelsessiooni/töötuba
Algavad järgmised 6 tööstuslahenduste töötuba.

16:55 - 17:05

Paus ja töötubade vahetus, üks-ühele-kohtumiste lõpp
Võimalus haarata kohvi ja liikuda järgmisesse töötuppa, kui valitud töötuba ei toimu samas ruumis.

17:05 - 17:45

Viimased 6 paralleelsessioon/töötuba
Algavad viimased 6 tööstuslahenduste töötuba.

17:45 - 19:00

Vaheaeg

19:00 - 23:00

Õhtusöök ja pidu
Üritus jätkub õhtuse vastuvõtu, maitsva õhtusöögi ja hea muusika seltsis. Võimalus jätkata päevaseid
jutuajamisi vabamas õhkkonnas.

2. päev
09:30 - 10:00

Kogunemine Kultuurikatla juures ja jagunemine bussidesse

10:00 - 11:00

Sõit tehastesse

11:00 - 12:00

Külastus

12:00 - 13:00

Sõit tagasi Kultuurikatla juurde ja ürituse lõpp

TOETAJAD

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.
Veebiseminari materjalide ja sisu kopeerimine, salvestamine, reprodutseerimine või levitamine on ilma AS Äripäeva kirjaliku nõusolekuta
keelatud.
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.
COVID-19
1. Osalema pääsevad
- 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 või läbipõdemist 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 olemasolu.
- Tõendit ja isikusamasust kontrollitakse enne üritusele sisenemist.
- Covid 19 tõend on digilugu.ee kodulehel saadaval vaktsineerimiskuuri läbinud või COVID-19 haiguse läbi põdenud 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.
- Üritusel maski kandmine kohustuslik.

