
 Strateegiakoolituste läbiviija Indrek Maripuu on tunnustatud ja 
suurte kogemustega koolitaja ja ettevõtete nõustaja. Koolitaja ja 
mentorina on Indrek aidanud paljudel Eesti ettevõtetel panna 
kokku äriplaane, luua ärimudeleid ja strateegiaid, arendada uusi 
tooteid ja teenuseid. Oma töös on ta näinud ettevõtete õnnestumisi 
kui ebaõnnestumisi – kõik need kogemused on inspireerinud teda 
süvenenumalt tegelema uute meetodite väljatöötamisega ja 
rakendamisega. Indrek on ettevõtliku vaimuga ja nullist üles 
ehitanud mitu ettevõtet, olnud uute toodete ja teenuste looja - ta on 
disainibrändi SOFAble üks loojatest, tuntud on ka tema juhitav 
Loovusait, mis on tegutsenud juba 14 aastat.  
Ta on viimase üheteist aasta jooksul nõustanud enam kui 100 
ettevõtte võtmeisikuid, teiste seas selliseid ettevõtteid nagu 
Swedbank, Nordea, ERR, Eesti Pank, SEBE, CargoBus, LuxExpress, 
Balsnack International Holding, Webmedia AS, Solaris AS, Innove 
SA, EAS jpt. Indrek on koolitanud ettevõtjaid ka koostöös Tartu 
Teaduspargi, Marketingi Instituudi, ESA, EASi, Tartu Ülikooli ja 
Tallinna Tehnikaülikooliga. Lisaks on ta olnud mentor EASi vastavas 
programmis, osalenud arendusprogrammis PESA, kus ettevõtted 
saavad oma ideid ja uusi tooteid-teenuseid  arendada - seda nii 
osalejana ise õppides kui koolitajana teisi arendades. Ta on teinud 
edukalt koostööd ka SA Archimedesega ja viinud läbi 
noortekeskuste juhtide strateegiakooli jne. Ta teab, kui oluline on 
väikeettevõtte ülesehitamisel ja arendamisel strateegiline 
mõtlemine ja tegutsemine ning teab ka seda, kui väärtuslik on 
kogemustega mentori tugi noortele ettevõtetele nende 
ambitsioonikate arengueesmärkide saavutamisel.  
Hariduse on Indrek omandanud Eestis ja Rootsis - ta on lõpetanud 
Tallinna Tehnikaülikooli (MBA) ja täiendanud oma teadmisi nii 
ärijuhtimise, inimeste juhtimise, strateegia kui tootearenduse ja 
teenusedisaini valdkonnas. 
 
 

 Mentor Andres Pukspuu on pikaajaline tippjuht ja suurte 
kogemustega mentor. Täna juhib DTL Baltic OÜ-d (valdkond: 
erinevate brändide eksport ja arendus välisturgudel), enne seda 
töötas juhatuse liikmena D.T.L. Consumer Product Eesti AS-s 
(valdkond: rahvusvaheline toidukaupade hulgimüük), kus ta 
vastutas D.T.L. Balti grupi firmade kogu müügi ja marketingi alase 
töö eest. Andres on õppinud ärijuhtimist Tartu Ülikoolis (MBA) ja 
saanud insenerihariduse Tehnikaülikoolis. 2015.a. omandas ta 
coachi diplomi (EBS, „Acdemy of Executive Coaching“) ja on 
praktiseeriv koots.  
Aastast 2006 on ta mentorina teinud koostööd EAS-ga 
ärimentorprogrammis. Mentorina on ta juhendanud erinevate 
valdkondade ettevõtjaid. Andrese tugevateks külgedeks mentorina 
on tema rahulikkus ja põhjalikkus, oskus luua kliendi jaoks turvaline 
töökeskkond, mis toetab avatud ja konstruktiivset koostööd 
eesmärkide saavutamiseks, samuti väga hea metoodikate tundmine 
ja nende kasutamise oskus.    
 
 
 

http://www.sofable.eu/
http://loovusait.ee/meie-lugu


 Mentor Eero Kotli on suurte kogemustega juht ja mentor. Tugeva 
tootmisettevõtte taustaga - olnud turundusdirektor ja juhatuse liige 
AS-s Wienerberger, töötanud Optiroc´is turundusdirektori ja 
juhatuse liikmena, Fibo ExClay Eestis turundusdirektorina jne. Ta 
on osalenud ettevõtete arendamisel, uutele sihtturgudele 
minemises, vastutanud turunduse ja müügi eest. Ta on olnud 
tööstusettevõtte looja ja ülesehitaja. Lõpetanud EKA tarbekunsti 
eriala. 
Alates 2008 on Eero tegelenud ettevõtete nõustamisega, sh. 
arhitektuuri- ja projekteerimisettevõtte Novarc  Group AS 
nõustamisega, mis on tänaseks jõudnud mitmele turule lähedal ja 
kaugemal (Valgevene, Norra). Eero on olnud mentor mitmetes 
projektides, sh Töötukassas, kus nõustas alustavaid ettevõtteid, 
Loov Eesti PESA programmis ja  EAS-i Ekspordi revolutsiooni 
projektis, kus ta nõustas ligi 10 ettevõtet. Eero on väga tugev mentor 
ja nõustaja, kes omab kogemusi tootmis-, inseneri ja arhitektuuri 
valdkonnast. Teda huvitavad tulevikutehnoloogiad, nt 
virtuaalreaalsus jne. 
 

 Mentor Karin Kiviste omab eri valdkondades töötamise ja 
nõustamise kogemust. Viimasel ajal palju teinud koostööd 
loomemajanduse valdkonna ettevõtete ja ettevõtjatega, nt 
disainerite, arhitektide ja inseneriteenusettevõtetega. Lisaks on 
Karinil  suurettevõttes turundusjuhi ja välissuhete juhina töötamise 
kogemus (Tallinna Sadam) ning  head kogemused logistika ja 
tarneahela juhtumisest. Karin on töötanud klastrijuhina 
Tarneahelate Juhtimise Ühingus. Karinil on ka kogemused ekspordi 
valdkonnas, ta on korraldanud 25 rahvusvahelist äriüritust ja 
leidnud 40 ettevõttele uusi ärivõimalusi välisturgudel. Aktiivse ja 
tegusa inimesena on Karin ka ise ettevõtja. Ta on turundusagentuuri 
Indriel Marketing juht, töötab Eesti Arhitektuurikeskuses 
äriarendusjuhina ja juhib Adensen mööblitootmist. Lõpetanud EBSi 
(MBA), lisaks Tartu Ülikooli ajaloo eriala. 
 

 Mentor Argo Sildvee on töötanud merendus- ja ehitussektoris 
ekspordisuunal (loonud uusi kontakte, müünud  erinevaid tooteid, 
pidanud läbirääkimisi jne). Ta omab suurepärast kogemust 
kontaktide loomisel Aasias, samuti on tal head kogemused 
ettevõtetega koostööst Skandinaavias. Argo on läbinud EASi 
Eksporditöötajate kvalifikatsiooni tõstmise programmi ning sai 
2015. aastal Suurbritannias asuva The Institute of Export diplomi. 
Ta on läbinud EBSi coachingu koolituse. Ta on lõpetanud Tallinna 
Ülikooli organisatsiooni käitumise erialal.   
Lisaks on Argo olnud ärimentor EASi ärimentorprogrammis, kus ta 
on mentorina olnud abiks mitmetele ettevõtetele. Ukraina 
ekspordirevolutsiooni programmis (2017-2018) oli Argo väga 
hinnatud just oma väga praktiliste nõuannete ja mentori 
nõustamisoskuste poolest. Praegu tegeleb Argo reklaamibüroo 
Velvet ekspordinõustamisega Norra turule sisenemiseks.  
Argo oskab mentorina luua kiiresti hea kontakti kliendiga, aidata tal 
näha suurt pilti soovide, eesmärkide ja selleks vajalike tegevuste 
vahel, pakkudes professionaalset tuge ja jagades oma kogemusi.  
 
 



Mentor Leida Kikka on Eesti kõige suurema jalanõudetootja 
Samelin AS juhatuse esimees-tegevdirektor ning omanik, kes 
vastutab ettevõtte üldjuhtimise, messidel ja kliendiüritustel 
osalemise, uute klientide leidmise, uute toodete välja töötamise, 
müügimeeskonna töö juhtimise, uute toodete arendamise ja 
arendusprotsessi juhtimise ja jälgimisega tootmises, kliendisuhete 
juhtimise, tellimuste haldamise, suhtlemise suurklientidega, 
projektide läbiviimise koostöös tootmisega eest. Kõigi nende 
tegevuste kõrval on ta loomulikult ka strateegia teemadega lähedalt 
seotud, ettevõttega on ta seotud olnud üle 28 aasta. Leida on 2015 
President Toomas Hendrik Ilveselt saanud riikliku teenetemärgi 
Eesti kapitalil põhineva pikaajaliste jalatsitootmise traditsioonidega 
ettevõtte tegevuste eest, kes ekspordib oma toodangut üle maailma. 
Mentorina on tal samuti suured ja mitmekülgsed kogemused. 
 
 
 

 

 


