Uue toote turule toomise meistriklass

Jakob Saks – koolitaja
Jakob Saks on ettevõtja ja eksportöör. Tal on ligi 20 aastat
kogemust rahvusvahelises müügis ja turunduses ning väga suur
välisturgude kogemus. Jakob on elanud nii Taanis, Hispaanias,
Itaalias, kui ka Venetsueelas ning eksportinud nt nii Lähis-Idasse,
Aasiasse, Põhja-Ameerikasse, kui ka Ladina-Ameerikasse.
Ulatuslikuim müügivõrgu juhtimise kogemus on tal DRVPhytolab Groupi ekspordi juhtimine ligi 80-sse erinevasse riiki
maailmas. Ta on käivitanud mitmeid ettevõtteid, teiste hulgas
Neikid Resto, Larsen Boat Yard, Foody Allen, Dentilink,
Rabaconda, jt.
Jakob on lisaks ka pikaajalise kogemusega koolitaja ning praktik, ta koolitab Äripäeva Akadeemias,
praktikuna lööb kaasa EASi ekspordivaldkonna koolitustel ning viib tihti läbi ettevõttesiseseid
koolitusi rahvusvaheliste läbirääkimiste teemal. Jakobil on magistrikraad Copenhagen Business
School’ist.
Jakob on vastutanud mitme uue toote turule toomise eest, mh Rabaconda rehvivahetuspukk ja
teised Rabaconda tooted, ning LarsenB RIB 530C ja 920 PRO paadid. Tema vastutas nii brändi
loomise, planeerimise, hinnastamise, müügi, turunduse kui ka kommunikatsiooni eest.

Roman Zahharov - koolitaja ja ekspert
Roman Zahharov on Lean Enterprise Estonia vanemkonsultant
ning rahvusvaheliste kogemustega tunnustatud LEANi ja
protsesside juhtimise ekspert, konsultant, koolitaja ja õppejõud.
Tal on väga ulatuslikud kogemused tootmissektoris (ka.
projektipõhine tootmine) töötamisel ja nõustamisel, mille hulgas
on mitmete välisettevõtete tootmisalased konsultatsioonid. Ta on
konsulteerinud mitmeid kümneid tootmisettevõtteid, omab
pikaajalist kogemust erinevate äriinfosüsteemidega (DAX, NAV,
SAP, Movex, jne) tootmissektoris ning on osalenud mitmetes ERP
süsteemide juurutamisprojektides. Roman Zahharovil on Tallinna Tehnikaülikoolis omandamisel
kraad tootmise ja teeninduse juhtimises ning varasemalt omandatud magistrikraad tööstuse
juhtimises ja korraldamises.
Lisaks vene, eesti ja inglise keelele räägib Roman ka hiina keelt. Roman viib läbi nii avalikke kui ka
ettevõttesiseseis koolitusi. Tema klientideks on olnud Viru Keemia Grupp, Estanc AS, Doordec,
Kevelt, Fortaco Estonia jpt. Roman on vastutanud mitme uue toote turule toomise eest, näiteks
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moodulmaja „SCHNEEFALKE“ ning samuti on ta aidanud turule tuua puitmaja elemente ja sõlmesid.
Tema mentorlusprojektid on samuti laialdased, nt Viru Keemia Grupp, ESTANC OÜ, Fors MW.

Kaarel Mikkin - koolitaja ja ekspert
Kaarel Mikkin on rahvusvaheilse teenusedisaini ja brändinguga
tegeleva ettevõtte Brand Manual üks asutajatest.
Kaarlil on pikaajaline töökogemus turunduses ja
kommunikatsioonis, ent tänaseks on ta fokusseerunud ettevõtete
äri- ja brändistrateegia väljatöötamisele koostöös ettevõtete
juhtide ja omanikega. Tema igapäevatöö Brand Manualis on
ettevõtete strateegia, nende toodete ja teenuste arusaadavaks ja
kasutajakeskseks muutmine, et suurendada tublide ettevõtete
konkurentsi- ja ekspordivõimet. Samuti ka tööandja bränding, et
paremini kaasata olemasolevaid töötajaid ning meelitada juurde uusi talente.
Selleks aitab ta läbi viia vajalikud taustauuringud, sõnastada ettevõtte eesmärgid, defineerida
eristuvuse, ettevõtte positsiooni turul. Teenusedisainerina kaasab Kaarel protsessi ka ettevõtte
töötajaid, kliente, lõppkasutajaid, sest parema kasutajakogemuse kujundamine on iga äri ja iga tema
töötaja eesmärk. Koostöös oma graafiliste disainerite tiimiga loob Kaarel uutele toodetele,
teenustele ja brändidele vajadusel ka nime ja visuaalse väljundi – on selleks siis uus identiteet,
müügiesitlus, pakend, navigatsioonilahendus või koduleht.
Kaarel on pika mentorkogemusega Tallinna Ettevõtlusinkubaatoris, EASi Ärimentorprogrammis
(alustavatele ettevõtjatele suunatud programm) ning on aktiivne koolitaja ja disainijuht
teenusedisaini, brändingu ja tootearenduse alal (Tootearenduse meistriklass, Disaini meistriklass).
Tema klientideks Brand Manualis on jaemüügi-, teenuse- ning erinevad tootmisettevõtted metalli- ja
puidutööstusest tekstiili ja toiduainete tootmiseni,
Kaarel on andnud oma panuse uute toodete ja kontseptsioonide turule toomisel järgmistele
ettevõtetele: Respo, Wendre, Sami, Saarioinen, Apollo, R-Kiosk, Insly, SEB, Prisma, R-kiosk,
Apotheka, Epiim, Solbritt, Standard, Barrus, Tallink, Framm jne.
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Argo Sildvee – ekspert
Koolitaja, mentor ning konsultant Argo Sildvee on töötanud
merendus- ja ehitussektoris ning omab üle 10 aastast
müügikogemust rohkem kui 50 riiki üle maailma. Täna aitab ta
väiksematel ning keskmistel ettevõtetel leida neile sobivat
eksporditurgu ning –strateegiat. Tihti on Argo kohta öeldud et
“Argo müüb sinna, kuhu keegi teine ei taha müüa või ei näe
potentsiaali müüa” – ühesõnaga läbi ja lõhki müügi- ja
turundusinimene.
Argo viib läbi nii ettevõtete sisekoolitusi müügimeeskondadele kui
ka avalikke koolitusi. Oma magistrikraadi sai Argo Tallinna Ülikoolist 2014 a ning läbis ka EAS-i
korraldatud Eksporditöötajate kvalifikatsiooni tõstmise programmi ning sai 2015. aastal
Suurbritannias asuva The Institute of Export diplomi. See aitas tal teooriaga raamida ja
süstematiseerida oma mahukad praktilised ekspordikogemused.
Argo on mentor erinevate valdkondade ettevõtetele. Ta on Velvet OÜ DealMaker/Mentor
juhtkonnale ja omanikele, et eksportida Velveti disainiagentuuri Norra ning laevandus sektorisse. Ta
on mentor Sipo OÜ ettevõttele, et kindlustada ettevõtte stabiilne kasv ja õige tootearenduse suund.
Argo on olnud mentor Xectro laevanduse ekspordi II faasile ning NordHale brändile rebrändingu
eesmärgil. Tema abiga on turule toodud nii SNAPS 1.0 ja 2.0 (alternatiiv kingapaelade sidumiseks) kui
ka XECTRO led lights for Marine.

Ingrid Joost – ekspert
Ingrid on rohkem kui 10-aastase tootmisjuhtimise valdkonna
kogemusega tootmis- ja arendusprotsesside konsultant, coach ja
koolitaja. Samuti on ta õppejõuks Tallinna Tehnikaülikoolis ning
Tallinna Tehnikakõrgkoolis.
Ta on restruktureerinud erinevate ettevõtete tootmist, käivitanud
tootmisüksusi ning ettevõtete mastaapseid arendusprotsesse nii
siin kui sealpool piire. Viimastel aastatel on Ingrid lisaks eelnevale
coachinud ja mentordanud mitmeid tuntud tööstusettevõtteid. Ta
on aidanud ettevõtteil õppida tuvastama tootmisalaseid
kitsaskohti, tundma paremini oma protsesse ja võimalusi tõsta tootlikkust ning kasumlikkust läbi
lean-mõtlemise.
Ingridil on laialdased kogemused kvaliteedi tagamises, infosüsteemide ja IT-lahenduste
kasutuselevõtu ja arendamise nõustamises, tootmisstrateegia ja -protsessi nõustamises jne. Ta on
kokku puutunud ettevõtetega nii metallitööstusest, toiduainetetööstusest, masinate ja seadmete
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tööstusest, puidutööstusest, IKT, elektroonikatööstusest, trükitööstusest kui katekstiilitööstusest.
Tema klientide hulka kuuluvad Rapla Metall OÜ, Brentex OÜ, Pindi Kinnisvara OÜ, UPM Kymmene
Otepää, AS Same, AS Bastion (naiste rõivaste kollektsioonide toote turule toomine), Continental
(voodite toote turule toomine), Otto Bock Estonia AS

Margus Jakobson – ekspert
Margus Jakobson on tegelenud tootmis- ja arendusettevõtete
juhtimise, müügijuhtimise, ekspordikorralduse, efektiivsuse
parendamise ja juhtimissüsteemide arendamisega. Lisaks on ta
muude tegemiste kõrval Bureau Veritase alltöövõtja-audiitor, mis
on andnud laia pildi Eesti ettevõtete juhtimise ülesehitusest ja
probleemidest.
Marguse võtmeoskused on organisatsiooni juhtimise,
tootmisjuhtimise, ekspordikorralduse, juhtimissüsteemide (s.h.
ISO) efektiivsuse (m.h. LEAN, 5S, Agile), riskijuhtimise ja
projektijuhtimise, protsessijuhtimise, raiskamiste vähendamise, tööohutuse, keskkonnajuhtimise,
strateegia, üldjuhtimise aladel.
Marguse praktiline juhtimiskogemus on ettevõtetest JPP Tallinn Arsenal OÜ, kus ta on tegevjuht,
varasemalt on ta olnud ETAL Group AS tegevjuht (ETAL Group on rahvusvaheline arendus- ja
tootmisettevõte), Nordic Houses KT OÜ (eksportiv puitmajaettevõte) tegevjuht, Pharmadule OÜ
juhtkonna liige ja QA/HSE (kvaliteedi-keskkonna- ja tööohutusjuht, rahvusvaheline ettevõte, mis
arendab ja toodab kõrgtehnoloogilisi ehitisi farmaatsiatööstusele).
Ettevõtetest on Margus Jakobsoni kliendid olnud näiteks Sigicom AB (Rootsis), Incap Electronics,
Profile Vehicles, Thorstreel, Scandinor, Acres, Geodeesia24, Iron Baltic.
Margus on muuhulgas aidanud tuua turule toiduainetetööstuse tooted - kääritusmahutid,
rasvasulataja ja mobiilse pesukeskuse.
Tema kogemused on kõige laialdasemad järgmistes sektorites: metallitööstus, elektroonikatööstus,
masinate ja seadmete tööstus, puidutööstus, IKT, tervisetehnoloogiad, toiduainetetööstus
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Mihkel Güsson – ekspert
Mihkel Güsson on tööstusdisainer tootearendusbüroos Ten
Twelve. Ta on töötanud AS Tallinki veebidisainerina, asutanud
ettevõtte Shaka ning MTÜ Piiri Peal, mis tegeleb Peipsimaa
külastuskeskusega. Mihkel on pälvinud ka ilmajaamaga Shaka
parima tööstusdisaini auhinna BRUNO (Eesti Disainiauhinnad
2014).
Mihkel on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini eriala.
Mihkel on olnud seotud mitmete arendus- ja
mentorlusprojektidega ning samuti on ta vastutanud mitme uue
toote turule toomise eest. Tema projektid on olnud nt Air Patrol Smart Socket ning Air Patrol Smart
Heat, Asic Vault Demo, Huum juhtpult, Veoki Pealisehitus ning Shaka Weather station. Ta on mentor
olnud AS Harju Elekter Elektrotehnika ja Võidu Invest tootearendusprotsessi väljaarendamisel.

Ott Pabut – ekspert
Mentor Ott Pabut on insener ja doktorikraadiga tootearenduse
ekspert. Ta juhtis varasemalt kaheksa aasta vältel disainerite ja
inseneride meeskonda kogu tootearendusprotsessi vältel,
vahendades muuhulgas vajalikku know how’d teadusasutuste ja nii
Eesti kui välismaa tootmis- ja arendusettevõtete vahel. Tema
juhendamisel on toimunud näiteks väiketuuliku my!Wind
tootearendus kui ka erinevate LED valgustite tooteperede
kujundamine. Otti roll tootearendusprojektides on olnud turu
nõuete kaardistamisest kuni vajalikust uuest funktsionaalsusest või
turuarengutest tingitud uute lahenduste väljatöötamiseni.
Ta on osalenud juhendajana erinevates tootearendusega seotud töötubades ja koolitustel.
Ott on olnud mentor ja konsultant sellistele ettevõtetele nagu LED Master Baltic OÜ, Morek IT OÜ,
Novec OÜ, Aikkon Est OÜ, RWE Generation SE ja Cleveron AS. Ta on vastutanud ka mitme uue toote
turule toomise eest, sh turu nõuded, kliendi vajadused, tehnilised lahendused, tarneahela
ülesehitamine, omahinna kujundamine jm tegevustega. Turule on toodud nii Capella 3
tuulegeneraator, pakiautomaadid kui ka Slim seeria LED prožektorid.
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Tarmo Härmaorg – ekspert
Tarmo Härmaorg on Ten Twelve’i tegevjuht, disainijuht ning
tootedisainer. Ta arendab nii ettevõttesiseseid protsesse, teeb
äriarendust kui ka juhib ning juhendab oma meeskonda. Samuti
osaleb ta aktiivselt arendusprojektides nii disainerist konsultandi,
projektijuhi kui ka mentorina.
Tarmo on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini eriala ning
tal on olnud võimalusi teha koostööd nii suurte kui ka väikeste
ettevõtetega.
Tarmol on mitmeid arendusprojekte, kuhu ta on olnud kaasastud mentori ja disainijuhina. Näiteks on
tema klientideks Danfoss A/S, Favor AS, OÜ Rabaconda, Snowcookie. Tarmo on vastutanud uute
toodete nagu Defendec Smartdec ja RconEyez jälgimisseadme, Innohome Stove Guardi ja Cariitti
VPAC projektorite disaini, mehhaanika projekteerimise ja tootmisettevalmistuse eest

Tauri Tuubel – ekspert
Mentor Tauri Tuubel on Defendeci arendus- ja tehnoloogiajuht,
Tehnopoli inkubaatori ja BuildIT kiirendi ettevõtete mentor ning
annab loenguid ettevõtluses TalTechis. Tauril on laialdased
praktilised kogemused tootearenduses olles juhtinud
tootearendusmeeskondi rahvusvahelistes ettevõtetes, lisaks on tal
pikaajalised kogemused IT ja tootejuhina.
Defendecis ja Reconeyez vastutab Tauri toote visiooni ja
strateegia, tootedisaini ning arenduse eest. Tallinna Teaduspargi
Tehnopol Startup Inkubaatori ja BuildIT kiirendi mentorina aitab ta
startupidel lahendada tootearenduse probleeme.
Skypes töötades oli Tauri arendusprojektijuht ja kasutajaliidese arenduse tiimi juht. Tauri on olnud
juhtkonna mentor mitmetele säravatele ettevõtetele nagu Marduk Technologies (droonide
kahjutuks tegemise ettevõte) OÜ, GlobalReader (industry 4.0), SEMU, Capster ja Sensition. Samuti on
ta aidanud turule tuua mitmeid erinevaid tooteid nagu kommertssektorile mõeldud turvasüsteem
Reconeyez ja kaitsetööstusele mõeldud situatsiooniteadlikkuse süsteem Smartdec.

