
Ärimudeli praktikumi koolitaja ja mentor Alar Kolk 

 

Alar Kolk on rahvusvahelise kaliibriga superstaar! Ta on tuntud oma 
märkimisväärse panuse poolest Eesti ettevõtete innovatsiooni ja  
rahvusvahelistumisse.  
Alates 2011. aastast on ta Euroopa Innovatsiooniakadeemia president.  
Alar on koolitanud ja nõustanud innovatsiooni, ärimudeli, 
digitaliseerimise teemadel. Tal on tugev tehnoloogiavaldkonna ja 
innovatsiooni taust. Tema teadmistest ja kogemustest on kasu 
ettevõtetel, kes soovivad oma ärimudelit innoveerides kasvada ja 
laieneda välisturgudele. 
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Mart Kikas on pikaajalise kogemusega innovatsiooni coach, 
rahvusvahelise coachide võrgustiku ning coachide akadeemia juht. 
Ta on õppinud ärijuhtimist Norras ning tal on 20 aastat rahvusvahelist 
juhtimiskogemust (tehnoloogia-, meedia- ja finantsettevõtetes). 
Mardi fookuseks on täna uued innovaatilised ettevõtted, uute 
ärimudelite kasutuselevõtt ning ettevõtete ärimudeli innovatsioon. 
Kõrgkoolis EBS viib Mart läbi Executive MBA programmi raames 
Ärimudeli arenduse kursust. 
 
 
 
Heidi Kakko on pikaajalise kogemusega konsultant ja coach. Heidi 
tegutseb EstBAN tegevjuhina, ta on üks EstVCA asutaja ja juhatuse liige. 
Heidi Kakkol on rahvusvahelise majanduse haridus (Harvard Business 
School, George Masoni Ülikool) ja pikaajalised kogemused ettevõtete 
strateegia, ärimudeli ja tootearendusprotsessi nõustamisel ning 
coachimisel. Lisaks on Heidil ka AoEC coaching skills certificate. 
Ta tunneb hästi tehnoloogiaettevõtete hingeelu ning oskab tuua 
innovaatilist lähenemist ka traditsioonilistesse ettevõtetesse. 
 
 
 

 

Riivo Anton on strateegia ja innovatsiooni ekspert eelkõige meedia, 
infotehnoloogia ja tootmise valdkonnas.   
Riivo on Eesti ühe suurima konsultatsiooniettevõtte Civitta asutaja ja 
partner. Samuti üks MTÜ Eesti Äriinglite Assotsiatsioon EstBAN 
asutajatest ja mitmete startup ettevõtete – näiteks Startup Wise Guys, 
Timbeter, Tapvei - investor ja nõukogu liige.  
Riivo süveneb väga põhjalikult enda nõustatavate ettevõtete hingeellu ja 
osaleb nende arendustöös sama kirglikult kui ettevõtjad ise. 

http://inacademy.eu/
http://www.estban.ee/
http://civitta.ee/
http://www.estban.ee/


  
Indrek Maripuu on oma professionaalses elus keskendunud 
mõttemustrite murdmisele ja suunab ettevõtjaid teistmoodi mõtlema 
ning oma äris uusi vaatepunkte leidma. Täna teeb ta seda Loovusaida 
kaubamärgi all. Varasemas elus on Indrek olnud konsultatsioonifirma 
BDA Consulting partner ja konsultant, TTÜ majandusteaduskonna 
õppejõud, AS Keila Taastusravikeskus nõukogu esimees ja portaali 
juhtimine.ee toimetaja.  
 

  
 

 
 

 
Indrek Saul on kliendikesksuse evangelist, lojaalsuse asjatundja, ühtlasi 
ka strateegia ja ärimudeli valdkonna konsultant, koolitaja ja treener. 
Indrek on oma töise fookuse seadnud kasvule olles selgelt orienteeritud 
müügile, käibele ning finantsnäitajatele. 
Õppejõuna loeb ta strateegilise juhtimise magistritele turunduse 
strateegiat, lojaalsust, ärianalüüsi. 
Indrek on Eesti parim ekspert CRM valdkonnas. 

 

 

 
Yrjö Ojasaar on tegutsenud juristi ja ettevõtjana nii USA-s kui Euroopas, 
nõustades peaasjalikult innovaatilisi ettevõtteid kasvu ja laienemise 
teemadel ning aidates leida investeeringuid. Yrjö utsitab ettevõtjate 
ambitsioonikust ja innustab leidlikkust.  
Täna on Yrjö partner ettevõttes Solon Partners ning tegutseb 
ingelinvestorina. 

  

 

 

 

 

http://loovusait.ee/

