Kuidas edasi?
Jaekettide-tootjate-hulgikaupmeeste ühisseminar
09.03.2022
T1 Mall of Tallinn, Cinamon kino
Üheteistkümnes jaekettide-tootjate-hulgikaupmeeste ühisseminaril saavad taas kokku jaekettide
ostujuhid, tootjate ja hulgikaupmeeste müügijuhid ning suurkliendihaldurid.
Seminaril vaatame tulevikku ning arutleme selle üle, kuidas edasi.
Miks tasub osaleda?
Lavale astuvad suurte jaekettide ostuinimesed
Kuuleme, mida tarbijad ootavad ning mida neile pakkuda
Saame teada, kus piirkonnas on kõige tihedam konkurents ja kui tihedaks tulevik muutub
Räägime sellest, kuidas on tegelik seis jaeketti saamisega
Hulgikaupmehed räägivad enda sortimendi koostamise põhimõtetest
Hea võimalus kohtuda jaekettide ostudirektorite või toote(ostu)juhtidega
Osalejatel on võimalus tasuta pakkuda enda ettevõtte tooteid esinejate kinkekotti. Saada enda soov maarit@kaubandus.ee
Seminarile on oodatud tootjate ja hulgikaupmeeste müügimeeskonnad, ettevõtete juhid, jaekettide ostuinimesed ja juhid.
Seminari soodushind kuni 1. veebruarini on 219 eurot (km-ga 262,80 eurot). Täishind 299 eurot (km-ga 358,80 eurot). Korraga rohkem kui
kolme osaleja registreerumisel ühest maksjaettevõttest kehtib allahindlus 10%.
Seminari on võimalik jälgida ka veebiülekande vahendusel. Selleks tuleb registreerimisel valida veebipilet.
Lisainfo sisu ja osalemist puudutavates küsimustes võtta ühendust Maarit Eerme, telefon 514 4884, e-post maarit@kaubandus.ee
Seminaril oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume kirjutada e-mailile sponsor@aripaev.ee

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
09:50 - 10:00

Moderaatori avasõnad

10:00 - 10:30

Makro vaade: Mis meid ees ootab?
Kristo Aab LHV majandusanalüütik
Kas tulevik on tume või hele? Ostujõu muutused, hindade muutused, sisendhindade kasv.

10:30 - 11:00

Kuidas mõista tarbijat?
Keiu Telve Rakendusliku antropoloogia keskuse asutaja
Millised on tarbijate käitumise harjumused ja muutused, millised on uued tarbijad ning mida nad ootavad?

11:00 - 11:30

Tihe konkurents jaekaubanduses
Margus Tinno Colliers International Advisory partner
Kui palju uusi toidukauplusi planeeritakse? Millistes asukohtades on kõige tihedam konkurents? Uued tulijad
turul, kas veel keegi?

11:30 - 12:00

Puhtam toidulaud kodus ja toidupoes?
Marge Tava Fuudish eestvedaja
Kuidas saada asju paremaks? Mis on nõrgad kohad?

12:00 - 13:00

Lõuna

13:00 - 13:30

Vestlusring: Tootearenduste trendid
Janne Laik-Lõhmus HKScan Estonia turundusdirektor
Erlend Villems Nielsen Eesti tegevjuht
Millega peab arvestama, kui uusi tooteid arendada? Mida tarbijad ootavad? Mida ootavad jaekaupmehed? Kui
palju peab panustama innovatsioonile või unustatud vana on juba uus?
Esinejate ring on täienemas

13:30 - 14:00

Vestlusring: Kuidas on tegelik seis jaeketti saamisega?
Katrin Riisalu Selveri ostudirektor
Ott Salmar Njom Foods juhatuse liige
Aivar Aus Premia Tallinna Külmhoone juhatuse esimees
Millised on peamised probleemid? Kas aastate jooksul on olukord jaeketi letti saamisega läinud lihtsamaks
või keerulisemaks?

14:00 - 14:20

Uue toote turuletoomine ja jaeketti saamise lugu
Joel Ostrat Talujäätis Külm algatajad

Karl Niilo Nopri noorperemees
14:20 - 15:00

Robot planeerimine ja toidu raiskamine
Esinejad kinnitamisel

15:00 - 15:30

Kohvipaus

15:30 - 16:00

Hulgikaupmeeste sortimendipoliitika, mis muutused on
toimunud?
Esinejad kinnitamisel

16:00 - 16:30

Kuidas me tooteid sellise hinnaga müüa saame?
Kaimo Niitaru Prisma Peremarketi sortimendidirektor
esindaja Maxima Eesti
Kuidas jaeketid suudavad müüa tooteid soodsalt, kui kõik hinnad tõusevad? Millest juurdehindlus koosneb?
Kui palju ise kaupa maale tuuakse? Kas ise maaletoodaval kaubal on väiksem juurdehindlus?
Esinejate ring on täienemas

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.

