Koolitaja Priit Karjus
Priit Karjusel on 20-aastane ettevõtete strateegilise nõustaja ja strateegilise juhtimise koolitaja
kogemus. Ta on ka strateegilise juhtimise õppejõud ja Executive MBA programmi juht (EBSis). Priit
on on strateegilise juhtimise eestkõneleja Eestis.
Kõrghariduse omandas Priit Tallinna Tehnikaülikoolis lõpetades ärikorralduse õppesuuna. 2003.
aastal lõpetas Priit EBSi rahvusvahelise ärijuhtimise õppekava MBA kraadiga. Priit on täiendanud end
muuhulgas Lausanne ärikoolis IMD.
2003. aastal ilmus Priidu kirjutatud strateegilise juhtimise raamat "Strateegia audit. Läbimõeldud
sõjaplaanid äris", millest sai Eesti ülikoolides strateegilise juhtimise õpik.
Priidu klientide hulka kuuluvad sellised ettevõtted nagu Doordec, Respo Haagised, Nordecon
Betoon, Krimelte, Tactical Solution, Brand Manual jt. Priit tegutseb mitmete ettevõtete nõukogu
liikmena.

Koolitaja Kalev Kaarna
Kalev Kaarna on Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuse TSENTER juhataja ning
pikaajalise kogemusega ettevõtluskonsultant ja- koolitaja. Kalev on olnud Tartu Ülikooli õppejõud,
nõunik ning ülikooli startup-progrmami „Ideelabor“ juhataja.
Kalevil on pikaajaline ettevõtete koolitamise ja nõustamise kogemus. Tema üks põhilisi
koolitusteemasid on ärimudeli arendamine.
Kalevi klientideks on olnud nii alustavad kui ka tegutsevat ettevõtted ning erinevad
ettevõtlusorganisatsioonid. Ta on olnu koolitusprogrammide „Tootmisettevõtete meistriklass“,
„Lendstart: ideest ärimudelini“, EAS Ärimentorprogramm jne ärimudelite arendamise teema
koolitaja.

Mentor Enn Saar
Enn Saar on ettevõtte Sunergos asutaja ja partner. Ennul on pikaajaline praktiline juhtimiskogemus,
ta on juhtinud viimasel 20. aasta jooksul erinevate suurustega meeskondi ja ettevõtteid IT ja
telekommunikatsiooni sektoris.
Enn omab pikaajalist kogemust töös ettevõtlusklastritega nende loomisel ja arendamisel. ITL’i
juhatuse liikmena oli tema vastutusalaks koostöö arendamine teiste sektorite erialaliitude ja
ettevõtetega eesmärgiga luua uusi klastreid.
Enn on olnud mentoriks AS Tallinna Lennujaamale, et välja töötada strateegia, tegevuskava ning
mõõdikud. Samuti on olnud ta olnud abiks AS Levira strateegia väljatöötamise, uuendamise ja
tegevuskavade uuendamise juures. Enn on aidanud ka IKT klastril oma teenuseid disainida.

Mentor Ingrid Hindrikson
Ingrid on Hindrikson Projects OÜ omanik, Tallinna Ülikooli ettevõtluspartnerluse ekspert ning
pikaajalise kogemusega klastrite ning ülikoolide ettevõtetele suunatud teenuste arendaja. Ingrid on
olnud TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse Mektory tehnoloogiaprojektide juht ning TTÜ Supra
Ülikoolide partnerlussuhete juht. Samuti on ta olnud Klastrite Arenguprogrammi juht ning Tallinna
Ettevõtlusametis äriarendusprojektide juht. Ka Ingridi magistritöö keskendus mehhatroonika
valdkonna klastrikoostööle Eestis (juhendaja prof Prof. Urmas Varblane). Ingridil on tehnoloogia-ja
ärijuhtimise magistrikraad.
Ingridil on 15-aastane koostöökogemus erinevate võrgustikega. Ingrid aitas koostada IKT
klastristrateegiat aastateks 2015-2018.. Samuti on olnud ta Single Window algatuse klastrikoostöö
strateegia mentor. Ta on nõustanud ka ülikoolide-ülese ettevõtlusprogrammi ADAPTER strateegia
koostamise protsessi.

Mentor Ander Ojandu
Ander on juhtimiskonsultatsiooni ettevõtte Civitta partner ja üks omanikest. Varasemalt oli ta
konsultatsiooniettevõtte Advisio juhataja ning omanik.
Anderi peamised fookusvaldkonnad on strateegia ja innovatsioon, organisatsiooni protsesside ja
muutuste juhtimine, müük ja eksport, toetused ja projektijuhtimine. Tal on väga laialdased
kogemused erinevates valdkondades, nt avalik sektor, põllumajandus, puidutöötlemine, turism jms.
Ander on nõustanud nii ettevõtete kui ka avaliku sektori strateegiate koostamisel. Näiteks
Päästeamet, Ammende Villa, Vudila, Estonian Plywood jt.

Mentor Pirko Konsa
Pirko Konsa on pikaajalise avaliku sektori aga ka startupide valdkonna kogemusega mentor. Pirko on
tänane Isesõitvate sõidukite ekspertrühma eestvedaja, Tallinna Teaduspargi Tehnopol mentor ning
startupi Health Circle asutaja. Ta on olnud Eesti Arengufondi tegevjuht, Biolaborid OÜ nõukogu liige
ning SA Tallinna Teaduspargi Tehnopol juhatuse liige. Samuti on ta olnud Majandusministeeriumi
ettevõtlusdivisjoni juht.
Pirko on olnud võtmementor mitmetele uuendusmeelsetele ettevõttetele. Ta on aidanud luua
erinevate ettevõtete strateegiat, ärimudelit, äriplaani ja olnud kaasatud erinevatesse
strateegiaalastesse projektidesse, nt Sprayprinter OÜ, Euroopa Innovatsiooni Akadeemia 2016 ja
2017, Skuuper OÜ ja Tallinna Sadam.
Pirko varasemad kogemused Tehnopoli ja Arengufondi juhina ning Majandusministeeriumis on
andnud talle laia pildi erinevate ettevõtlusvõrgustike toimimisest ja väljakutstest.

Mentor Indrek Saul
Indrek on strateegia valdkonna konsultant, koolitaja ja treener. TTÜs elektroonikainseneri ja TÜs
ärijuhtimise hariduse omandanud Indrek ühendab endas osavalt juhtimises sageli eraldiseisvad
maailmad: müügi, finantsid ja kliendikesksuse. Õppejõuna loeb ta strateegilise juhtimise magistritele
turunduse strateegiat, lojaalsust, ärianalüüsi.
IT juhi ning kliendisuhete juhtimise konsultandi taustaga Indrek on alates 2015. aastast freelancerist
müügikasvu coach. Ta on Eesti parim ekspert CRM valdkonnas.
Indreku klientide hulka kuuluvad näiteks Lipuvabrik, Laomaailm, Viru Elektrikaubandus, Halika Talu,
Nevotex Eesti, Scania, IF Kindlustus jne.

Mentor Andro Kullerkupp
Andro on pikaajalise kogemusega juhtimiskonsultant ja mentor. Androl on praktilised kogemused
ettevõtte juhina ja erineva suurusega ettevõtete konsulteerimisel. Andro on abiks ettevõtetele ja
organisatsioonidele, kellel on vaja uuendada ärimudelit, strateegiat, juhtimisprotsesse ning
innustada inimesi osalema arendustegevuses. Andro võtmeoskusteks on strateegiline juhtimine,
diagnostika, funktsionaalne planeerimine, juhtide coachimine, strateegiliste projektide
planeerimine, muudatuste juhtimine, tulemuslikkuse juhtimine, turundus.
Androl on väga laiaulatuslikud kogemused erinevate sektorites: kõrgtehnoloogiline tootmine, puiduja mööblitööstus (va metsandus), masinaehitus, trükitööstus, telekom, IT, meditsiin,
toiduainetetööstus, elektroonikatööstus jne.
Ettevõtteid, kelle arendustegevusesse on Andro panustanud erinevates rollides: Arctic Finland
House, PMT, Meiren Engineering, Cleveron, Year, Scandinavian Furniture, Harju Elekter
Elektrotehnika, SRC Group, Mikskaar, Hurtigruten Eesti, Sandla Puit, Ecoprint, Trinon Titanium
(Saksamaa).

