
 

Hea ettevõtja! 

 

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on saanud sellest aastast võimaluse suunata 

rohkem tähelepanu tegutseva ettevõtja arengule kaasa aitamisele. Oleme selleks kaasanud 

konsultandi, kes tegeleb ettevõtetega üks-ühele, kaasates vajadusel eksperte ja teisi 

partnereid.  Lisaks viime ellu Euroopa Liidu poolt kaasrahastatud projekti, mis võimaldab 

erinevaid koolitusi ja kontaktreise ettevõtjatele turuhinnast oluliselt soodsamalt pakkuda. 

 

12. september 2017 MESSIKOOLITUS 
Eesmärk: anda osalejatele teadmised ja tööriistad, kuidas kuidas saada messil osalemisest 
maksimaalset kasu. 
 
Sihtrühm: sihtrühmaks on eelistatult Harjumaal Tallinna linnapiirkonnast väljaspool asuvad ja 
Raplamaa ettevõtted, milles on kuni 20 töötajat ja mille müügitulu on vahemikus 16 000 – 2 
000 000 EUR. Osaleval ettevõttel peaks olema vähemalt väikeseeria tootmine ning 
ekspordiambitsioon. 
 
Koolitaja: Jakob Saks 
 
Koolituse maksumus: Messikoolituse maksumus ühe osaleja kohta on 35 eurot ja see sisaldab 
koolitust, koolitusmaterjale, kohvi- ja lõunapause. 
 
Registreerimine: kuni 5. septembrini 
LÄHEM INFO 
 

25.-26. september 2017 KONTAKTREIS SOOME KOOS ALLHANKEMESSI ALIHANKINTA 

KÜLASTUSEGA 
Eesmärk: anda osalejatele teadmisi Soome sihtturu tausta ja eripärade kohta, võimaldada 
kontaktide loomist teiste reisil osalevate ettevõtjate ja messi eksponentidega 
 
Sihtrühm: eelistatult Harjumaal Tallinna linnapiirkonnast väljaspool asuvad ning Raplamaa 
tootmise ja masinaehitusliku projekteerimise ning nõustamise valdkonna 
ekspordipotentsiaaliga ettevõtted, milles on 3 - 20 töötajat ja müügitulu vahemikus 100 000 – 
2 000 000 EUR.  
 
Reisi moderaator: Valdar Liive 
 
Reisi maksumus: Reisi maksumus ühe osaleja kohta on 150 eurot ja see sisaldab seminari 
materjale, reisikulusid, hommikust kohvipausi laevas, majutust kahestes tubades ja 
reisikindlustust. Lõuna- ja õhtusöök on osalejate oma panus. 
 
Registreerimine: kuni 5. septembrini 
LÄHEM INFO 
 

http://www.heak.ee/ettevotjale/koolitused-infopaevad/messikoolitus
http://www.heak.ee/ettevotjale/koolitused-infopaevad/kontaktreis-soome-koos-allhankemessi-kulastusega


 

3. oktoober 2017 - 7. märts 2018  HARJUMAA TOOTMISETTEVÕTETE ARENGUPROGRAMM 
Eesmärk: Arenguprogrammi eesmärgiks on Harjumaa väikeettevõtete juhtimise ja tootmise 
efektiivuse suurendamine läbi uute teadmiste ja oskuste saamise. Aasta pärast 
arenguprogrammi lõppu on osalenud ettevõtte lisandväärtus kasvanud 5%. 
 
Sihtrühm: 
- Arenguprogrammi sihtrühmaks on eelistatult Harjumaal Tallinna linnapiirkonnast väljaspool 
asuvad tootmisettevõtted, mille 2016 aasta töötajate arv on vahemikus 3-20 ja müügitulu 100 
000 – 2 000 000 eurot. 
- Arenguprogramm on mõeldud ettevõtte omanikule/juhile, lisaks teistele võtmeisikutele (nt. 
tootmisjuhile) 
- Ühest ettevõttest saab arenguprogrammis osaleda kuni 2 inimest 
 
Koolitaja: Jari Kukkonen 
 
Programmi maksumus: Seitsmest moodulist koosneva “Harjumaa tootmisettevõtete 
arenguprogrammi” maksumus ühe osaleja kohta on 225 eurot (32.10 €/koolituspäev) ja see 
sisaldab koolitust, koolitusmaterjale, kohvi- ja lõunapause. 
 
Kandideerimine: kuni 15. septembrini 2017 
LÄHEM INFO 
 

http://www.heak.ee/koolitused-infopaevad/harjumaa-tootmisettevotjate-arenguprogramm-2017/2018

