VIIMSI ETTEVÕTLIKE INIMESTE NETWORK!
PROBLEEM
Viimsis on:

• 1656 ettevõtet, kes siin palka maksavad;

• kümned ettevõtted, kes pole Viimsisse registreeritud, kuid panustavad igapäevaselt kohalikku ettevõtlusja elukeskkonda;

• sajad FIE-d ja üksiktegijad, kes pakuvad põnevaid tooteid ja teenuseid;

• kümned klubid ja organisatsioonid, kes pakuvad põnevaid väljakutseid, korraldavad erinevaid üritusi
ning ühel või teisel moel panustavad Viimsi kogukonda;

• aktiivsed Viimsi elanikud, kes on huvitatud Viimsi ettevõtluskeskonnast, kuid neil puudub võimalus kiiresti
leida õigeid inimesi, kontakte ja infot.

Vaatamata suurele potentsiaalile on ettevõtjate ja aktiivsete inimeste vaheline kontaktvõrgustik nõrk.

Ettevõtlust puudutava informatsiooni liigutamine on vaevaline, ei jõua õigeaegselt adressaadini ja ei vasta
kaasaja nõuetele. Ellukutsutud ettevõtlusplatvormide paljusus (peamiselt erinevad FB grupid) ei täida oma

eesmärki ega jõua sihtrühmani. See omakorda pidurdab olemasolevate toodete ja teenuste tarbimist ning
uute ettevõtete, toodete ja teenuste tekkimist Viimsisse.

Ettevõtjaid ja aktiivseid inimesi ühendavat formaati on koostöös vallavalitsusega aktiivselt otsitud alates
2017 aastast.

VEIN (Viimsi Ettevõtlike Inimeste Network) – formaat, mida on mõnda aega otsitud, sündis 2019 aastal

oktoobris toimunud järjekorras kolmandal Viimsi ettevõtjate ühisel ettevõtmisel. Networki peetakse on

üheks tõhusaimaks turunduse mudeliks kohalikus ettevõtluses. VEINí rahvas on regulaarselt koos käinud

ning ettevõtjate võrgustik on mõõdukalt kasvanud. Formaat on ennast õigustanud ka kriisiajal. Formaadi

IDEE & EESMÄRK
Luua ettevõtjatele ja aktiivsetele inimestele toimiv multifunktsionaalne lihtsalt hallatav
platvorm, mille kaudu:

• ühendada Viimsis tegutsevad ettevõtted , aktiivsed inimesed ja organisatsioonid
ühte inforuumi

• ühises toimivas inforuumis viia kokku Viimsi tööandjad ja töövõtjad

• tutvustada olemasolevaid ja uusi ettevõtteid, ettevõtjaid, teenuseid ja tooteid
• tõsta ettevõtluse nähtavust

• liigutada kiiresti ja õigeaegselt ettevõtteid ja ettevõtlust puudutavat infot ja infot toimuvatest üritustest

• lihtsustada kontaktide ja teenuste leidmist
• hoida infot ajakohasena

• tõhustada ettevõtjate omavahelist suhtlust

• selles inforuumis on ettevõtjad lihtsalt leitavad ja äratuntavad ka juhul, kui nad tegutsevad mitmes
erinevas valdkonnas

• tõsta ettevõtluskeskkonna nähtavust.
KAUGEM EESMÄRK

multifunktsionaalse lihtsalt hallatva platvormi olemasolul, palgata avaliku konkursi alusel projektijuht ja
taotleda temale vallast töötasu 1 aastaks.

Aasta pärast võiks olla eesmärgiks VEINi nimelise Viimsi ettevõtjate klubi asutamine. Klubi liikmete aastamaksu baasil finantseeritakse ettevõtmist edasi.

SIHTRÜHM & VÄÄRTUS
• ühine inforuum võimaldab Viimsi ettevõtjatel tekitada arenguks vajalikku sünergiat
• tagab kaasatuse ja loob turvatunde
• lihtsustab ettevõtete tegevust

• tagab teenuste ja toodete parema nähtavuse
• edendab omavahelist suhtlust

• lihtsustab ettevõtjate kohtumiste korraldamist (1x kuus). Esimesel aastal planeeriks Viimsi ettevõtjate
tutvustust valdkondade kaupa

• kaks formaati – IT platvorm ja igakuised üritused aktiveerivad ja süstematiseerivad kohalike ettevõtjate teenuste kasutamist.

MILLIST ABI VAJAD?
Tehnilist tuge (IT arendaja/analüütik/testija, muu valdkonna insener) idee realiseerumiseks.
Äriplaani koostajat/analüütikut, muud majandusalast nõu

Finantsalast nõustamist/ideid finantseerimise osas/finantseerijat
Turundus-, kommunikatsiooni- ja müügialast kompetentsi

EELARVE
Keskkonna väljaarendamine 10 000 €

Projektijuhi ja meeskonna palkamine 24 000 €
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