
Ekspordi- ja tootearenduse valdkonna koolitajad ja praktikud. 

 

 

 Koolitus: kuidas leida kliente välisturul 

Koolitaja Argo Sildvee  

Argo on pikaajalise kogemusega ja laia haardega eksportija, kes on töötanud merenduse ja 

ehitussektoris (eksportinud uksi, mööblit kruiisilaevadele) ning omab suurepärast kogemust 

kontaktide loomisel Aasias. Argo keskendub koolitajana oma ettekandes kontaktide loomise 

protsessile ettevõttes T-Tammer, kus toodetakse erinevaid uksi. Argo on suurepärane esineja, 

põhjalik esinemise ettevalmistaja, kes jagab meeleldi oma laia kogemuste pagasit kuulajatega. 

Argo Sildvee läbis EAS-i korraldatud Eksporditöötajate kvalifikatsiooni tõstmise programmi 

ning sai 2015 aastal Suurbritannias asuva The Institute of Export diplomi, mis aitas tal teooriaga 

raamida ja süstematiseerida oma mahukad praktilised ekspordikogemused 

 

Praktik Raul Lättemägi 

Raul on Advanced Sports Installations Europe AS asutaja ja omanik. Ettevõte tegeleb 

kunstmuru spordiväljakute tootmise ja paigaldamisega Euroopas. Raul omab pikaajalisi 

kogemusi, kuidas leida kliente välisturgudel. 

 

 Koolitus: e-kaubandus läbi oma e-poe 

Koolitaja Martin Varrand 

Martin Varrand on digiturunduse spetsialist ja ettevõtja viimased 2 aastat. Kahe siin veedetud 

aastaga on Martin leidnud omale valdkonna, mis on nii tema töö kui hobi. Päevasel ajal juhib 

Martin digiturundust Eesti suurimas digimeedia agentuuris FCR Media. Martin kasutab 

erinevaid digiturunduse strateegiaid ja kanaleid uute klientideni jõudmiseks, mõõtes tulemusi 

läbi kodulehe tulnud müükide näol. Õhtusel ajal tegeleb Martin oma veebilehele liiklusvoogude 

kasvatamisega USA turul. Selleks kasutab ta strateegiaid, et tõusta esile otsingumootorites ja 

seda ülitihedas konkurentsis. Lisaks nõustab Martin ettevõtteid, et kasvatada nende veebilehe 

liiklust ja saavutada veebilehe äriliste eesmärkide täitumine. 

 

Praktik Jakob Saks 

Jakob Saks on ettevõtja ja eksportöör, kes on ekspordiga tegelenud juba ligi 20 aastat. Seda nii 

väikestes Eesti ettevõtetes, kui ka suuremates (Baltika) ning juhtides Hispaania ettevõtte DRV-

Phytolab eksporti enam kui 80 riiki. Alates aastast 2005 on Jakob ettevõtjana käivitanud 

mitmeid eksportivaid firmasid, sealhulgas tänaseks üle 50 riiki eksportiva Rabaconda OÜ. 

Jakobi unikaalne väärtus on võime peale oma enda ettevõtete pideva arengu jagada õpitut ja 

kogetut ka teistega, olles tunnustatud ja väga hea tagasisidega lektor juba viimased 10 aastat. 

Jakobi viimane kirg on kogu digiturundusega seonduv ekspordis ja tal on varasemast 

magistrikraad Copenhagen Business Schoolist. 

 

 Koolitus: eksport digiajastul 

Koolitaja Taavi Tammpere 

Taavi on sotsiaalmeedia turundusagentuuride Social Fly OÜ ja Social Media Wisdom LTD 

tegevjuht. Ta on koolitanud Eestis, Inglismaal, Soomes ja Lätis kokku üle tuhande inimese. 



Samuti õpetab ta Estonian Business Schoolis sotsiaalmeedia turundust. Taavi on läbi viinud 

sotsiaalmeedia kampaaniaid 30+ riigis. Tema klientide hulka kuuluvad näiteks Eesti Energia, 

Neste, Maanteeamet, Nortal, Puumarket, Seesam, Swissotel, FC Flora, Rucola jpt. 

 

Praktik Jakob Saks 

 Koolitus: kodulehe rakendamine edukaks ekspordiks 

Koolitaja Timo Porval 

Timo on internetiturunduse entusiast, kellele meeldib mõelda projektide suurt pilti ja seda, 

kuidas kliendi ärile sellest võimalikult palju tulu tuleks. Turundusideedes keskendub ta alati 

suurele kasutajate kasule. Lemmikteemad, millega kliente aidata, on digiturunduse strateegia, 

veebilehtede tulemuslikkuse parandamine ja müügimudelite leidmine. 

 

Praktik Eivor Maiväli 

Eivor on Roman Tavast OÜ tegevjuht ja viinud ettevõtte edukalt välisturule kasutades peamise 

kanalina ettevõtte kodulehte ja digitaalset turundamist. Tegemist on peaaegu sajandi vanuse 

ettevõttega, mis on suutnud kohaneda uute suundadega ja teeb eksporti kasutades ära kõiki 

kaasaegseid kanaleid info levitamiseks ja tellimuste saamiseks. 

 

 Koolitus: tootearenduse ABC 

Koolitaja Indrek Maripuu  

Indrek on mitmekülgse taustaga konsultant ja koolitaja. Ta on üks aktiivsemaid Osterwalderi 

Business Model Canvas’e propageerijad Eestis ning äriloovuse arendaja. Viimastel aastatel on 

ta neid kogemusi teenusedisainiga kombineerinud ning rakendanud tootearenduskoolituste ja-

konsultatsioonide juures. Varasemalt on ta olnud logistikajuht Arla Foodsis, turundusjuht 

kirjastuses ja tootearendaja mitmes telekomi sektori organisatsioonis. Indreku koolitused on 

väga praktilised - kus teooria on läbipõimunud nii tabavate näidete kui praktiliste harjutustega. 

 

Praktik Johanna Tammsalu 

Johanna on Eesti disainer, kes on lõpetanud 2010 a. loomingulise reklaami bakalaureuse õppe 

University of West London ülikoolis ning 2013 a Euroopa Disaini Labor magistriõppe 

Madridis,  koolis Instituto Europeo di Design. 2013 aastast on Johanna omaloodud firma 

Tamma Design juht ja disainer. Seal loob Johanna isikupäraseid lampe ja ehteid, millel on 

põnev sünni- ja taustalugu. 2016 a pälvis ta  parima elukeskkondliku tootedisaini BRUNO 

(Eesti Disainerite Liidu väljaantav tootedisaini auhind). 

 

Praktik Kaie Kaas-Ojavere  

Kaie on viimased kolmteist aastat olnud Baltikas Montoni brändijuht ja nüüd Mosaici, 

Bastioni ning Ivo Nikkolo brändijuht, kes vastutab äriüksuse majandustulemuse ja kõikide välja 

antavate kollektsioonide eest ning juhib 33 liikmelist meeskonda, kuhu kuuluvad disainerid, 

sisseostjad, tehnoloogid, konstruktorid, kaubandusanalüütikud, müügijuht, väljapanekute tiim 

ja turundus. Kaie on töötanud ka Tallinna Kaubamaja ostujuhina ja toonud maale Axara 

kaubamärki. 2000. aastal lõpetas Kaie Concordia Rahvusvahelise Ülikooli Rahvusvahelise 

Ärijuhtimise eriala cum laude. 

 



Praktik Tarmo Täht  

Tarmo on suurepärase koolitaja kogemusega, pikaajaline ettevõtete ekspordialane nõustaja 

ning  nelja aasta jooksul olnud mentoriks 10 ekspordi müügijuhile, keda aitas oma teadmiste ja 

kogemustega nii EAS-i poolt korraldatud Ekspordirevolutsiooni programmis kui 

Eksporditöötajate kvalifikatsiooni tõstmise programmis. Tarmo on koolitanud viimase kolme 

aasta jooksul sadu ekspordist huvitunud ettevõtete esindajaid, kes on soovinud oma ekspordi 

suurendamiseks minna süsteemselt uuele turule. 

 

 Koolitus: plaanist müügini ehk tootearenduse protsessi juhtimine 

Koolitaja Kristjan Jagomägi 

Kristjan on DF OÜ konsultant ja  juhatuse liige, kes igapäevaselt nõustab ettevõtteid toodete ja 

teenuste innovatsiooni ja arengu vallas.  

Valdkonnad: Innovatsiooni juhtimine, muutuste juhtimine, toodete ja teenuste süsteemid (PSS) 

ja arendustegevus, turunduse juhtimine, ärimudelid, protsesside optimeerimine ja arendus, 

äriprotsesside modelleerimine (BPM). Teenuse-, toote- ja kommunikatsiooniplatvormide 

väljatöötamine ja arendus, projektmeeskondade koostamine, projektijuhtimine (sh 

agiilmeetodid). 

 

Praktik Kirti Asperk  

Kirti on töötanud Piano Baltic Holding OÜ/ Vapiano Baltikumi ja Soome restoraniketis 

personalijuhina. Viimastel aastatel on Kirti Vigala Piimatööstus OÜ tegevjuht, kes lisaks 

ettevõtte arendamisele ja juhtimisele tegeleb koos kvaliteedimeeskonnaga ettevõtte 

tootearendusega algusest lõpuni. Uutele toodetele tootmisprotsessi juurutamine tootmises, 

tootearendusprotsessi süsteemi loomine ja selle efektiivne rakendamine ning uutele toodetele 

ka  müügikanalite leidmine on tema igapäevatöö lahutamatud osad. 

 

Praktik Aigar Vaigu 

Aigar on meile tuttav kohtuniku ja saatejuhina teadussaatest Rakett 69, töötades mängulise ja 

teadmistepõhise sisu pakkumise teenuse väljaarendamise ning protsesside juurutamise 

meeskonnas Teadusmosaiik OÜ. Käesoleval hetkel töötab Aigar Soomes arendades 

detektoreid, tarkvara, juhtelektroonikat kliendi poolt seatud tingimustele vastavaks. 

 

 Koolitus: toote kohandamine välisturule minekul 

Koolitaja Anu-Mall Naarits 

Anu-Mall on Eesti üks tuntumaid koolitajaid ja turunduskonsultante, kellel on kogemust üle 

20 aasta. Ta on juhtinud turundus- ja müügimeeskondi Baltikas, Radiolinjas (praegune Elisa), 

Eesti Kindlustuses (praegune If Kindlustus) ning viinud läbi sadu erinevaid koolitusi ja võitnud 

muu hulgas Turundusteo auhinna 2012. aastal Lennusadama avamisturunduse eest ning olnud 

turundusteo finaalis 2011. aastal Ekspordirevolutsiooni programmi, mis tehti koostöös EAS-

iga. Anu on Tallinn Marketing Weeki peakorraldaja.  

 

Praktik Leida Kikka 

Leida on Samelin AS juhatuse esimees-tegevdirektor, 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.  

 

Praktik Mauri Abner   

Mauri on pikaajalise telekommunikatsiooni taustaga enne kui ta asus tööle 

oma perefirmas Radis OÜ disainmööbli ekspordijuhina. Mauri on hinnatud tootearendaja ja 

osalenud Radis OÜ toodetega mitmetel välismessidel. 

 

 

 Koolitus: tootmise digitaliseerimine- nutika tootmise võimaluste väljaselgitamine 

Koolitaja Hele Hammer 

Hele on Telema AS tegevjuht. Ta on nõustanud e-andmevahetuse ja tootmise, kaubanduse ning 

logistika infotehnoloogiliste lahenduste alal kümneid ettevõtteid Telema igapäevatöö raames 

(infotehnoloogilised lahendused tarneahelas), sh Lincona, Maxima, Selver, Leibur jpt Hele on 

ka lektor EBS Juhtimiskoolituse keskuse poolt korraldatavatel  koolitustel ja Tallinna 

Tehnikaülikooli tarneahela juhtimise magistriõppe programme looja ning elluviija. Pärnu 

Tarneahela konverentsidel on Hele teemadeks olnud  tootmise digitaliseerimine ja innovatsioon 

tarneahelas.   

 

Koolitaja Yrjö Ojasaar  

Yrjö Ojasaar on Change Ventures partner - riskikapitali fond mis investeerib 

ambitsioonikatesse Baltikumi ettevõtettesse. Yrjö on ka partner konsultatsiooni büroos Solon 

Partners kus ta on nõustanud mitmeid ettevõtteid seoses infovahetuse ja tootmise 

optimeerimisega. 

 

Praktik Kaur Andresson   

Kaur Andresson on juhtinud tootmisettevõtteid Eestis ja Hiinas. Viimased 5 aastat on tegelenud 

ettevõtte protsesside ülesehitamise ja infotehnoloogia süsteemide juurutamisega elektroonika 

tootmise ettevõttes Enics. Lisaks praktilisele kogemusele on Kaur läbi viinud koolitusi 

tarneahela ja finantsjuhtimise teemadel TTÜs, Tartu Ülikoolis ja EBS’is. 

 

Praktik Kaarel Suuk  

Kaarel on Keilas asuva Ensto Ensek AS tehase direktor, kelle igapäevatöö on koostamis- ja 

metallitehase juhtimine koos kõige selle juurde kuuluvaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


