KUTSE
Projekti “Kestlik ettevõtlus maal” avasündmusele
25.–27. august 2016
Koht: Oxforelli Puhkekeskus (Toominga 1, Kose-Uuemõisa, Harjumaa, http://oxforell.ee/ )
Osalejad: kuni 65 inimest, kaheksast projektis osalevast Leader tegevusgrupist
(Eestist: Arenduskoda, Ida-Harju Koostöökoda ja Rohelise Jõemaa Koostöökogu

Soomest: Linnanseutu, Pirkan-Helmi ja Sepra
Lätist: Liepaja ja Lielupe Lätist)
NB! Avasündmuse töökeeleks on inglise keel!
Programm 25. august, neljapäev
14.00 – 15.30 Saabumine Oxforell Puhkekeskusesse, majutus, kerge lõuna, tutvumisjutud.
15.30 – 19.00 Projekti avaseminar. Modereerivad Eha Paas ja Tiina Sergo
15.35 – Projekti “Kestlik ettevõtlus maal” sihid ja tegevused 2016–2018.
16.00 – Mikroettevõtluse võimalused maal – külalisesineja.
16.30 – Saame tuttavaks – kaheksa partneri esitlused.
Projekti partnered annavad ülevaate oma piirkondade maaettevõtlusest, projektis osalemise
eesmärkidest, koostöösoovidest jm.
17.30 – Kohvi-, tee- ja võrgustumispaus.
17.45 – Projektipartnerite esitlused jätkuvad.
19.00 Oxforelli Puhkekeskuse tutvustus
Ringkäik Oxforelil Puhkekeskuses ning ülevaade organisatsiooni tegevustest (Oxforelli Puhkekeskus on
programmperioodil 2007–2013 viinud ellu väga erinevaid projekte oma ettevõtte ja piirkonna
arendamiseks)
19.30 Vaba aeg
20.00 Õhtusöök ja õhtune programm.
Toimub avasündmusel osalevate ettevõtete toodete – teenuste esitlus (eraldi väljapanek ettevõtjate
toodetest, ettevõtjate “kiirkohtingud”, registreerumine järgmise päeva õppekäikudele, muusikaline
vahepala, suhtlus vabas vormis).
Programm 26. august, reede
7.30 – 8.45 Hommikusöök.
9.00 Õppekäigud ettevõtetesse.
Jaguneme 5–10-liikmelistesse gruppidesse (vastavalt eelneva õhtu registreerumistele).
Tutvumine Ida-Harju ja Arenduskoja piirkonna ettevõtetega. Kokku: 8 gruppi.
14.00 Lõuna Oxforelli Puhkekeskuses.
15.00 – 19.00 Seminar teemal “Mikro- ja väikeettevõtluse turundus.”
15.00 – Programmi “Toidutee” tutvustus (vt rohkem http://www.toidutee.ee/ )
16.00 – Seminar-töötuba teemal “Millised on väikeettevõtte turunduse võimalused, kuidas ja mida
teha.”
Reaalsed turunduslahenduste näited, arutelu.
Modereerib Kaido Väljaots.

19.00
Õhtusöök
20.00 Õhtune programm
Vaatame pilte õppekäikudest, vahetame muljeid (iga grupp annab lühiülevaate oma õppekäigust),
muusika, suhtlemine vabas vormis.
Programm 27. august, laupäev
7.30 – 8.45 Hommikusöök.
9.00 – 10.30 Projekti edasistest tegevustest.
Vaatame üle, millised on projekti edasisde tegevused. Moodustame esimesed ettevõtjate vahetuspaarid.
Tutvustame projekti visuaali ja projekti veebilahenduse esmast lahendust. Tutvume projektis osalevate
piirkondade turundustegevustega.
11.00 Avasündmuse lõpetamine, kohvi-, tee- ja võrgustumispaus.
11.30 Viimased kontaktivahetused, äsjaleitud koostööpartneritega hüvastijätt.
Kojusõit.
Registreerimine – hiljemalt 5.augustil 2016 lingil: http://goo.gl/forms/Q4Fr5uwpVHSk5K373
Lisainfo Eha Paas, ehapaas@gmail.com

