Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, Viljandimaa Arenduskeskus ja Tartu Ärinõuandla kutsuvad

Lõuna-Eesti tööstusettevõtteid õppe- ja kontaktreisile Taani
01.-03.oktoober 2019.
Kontaktreisi raames külastatakse Skandinaavia olulisimat tehnoloogia ja tööstuse messi hi Tech & Industry
Scandinavia 2019 (https://www.hiindustryexpo.com/), mis toimub iga 2 aasta tagant. 2017.aastal osales messil 711
eksponenti ja 20 788 külalist.
Messi peamised valdkonnad on järgmised: automaatika ja robootika; ettevõtte sisene logistika (sh. mobiilsed robotid
ja AGV-d, drooni-tehnoloogia ja UAV-d, ladude haldamine, tööstuslik IT jne); tööriistad, keevitus- ja tootmisvahendid;
allhanked.
Messi raames, 02.-03.oktoobril, korraldab Taani Inseneride Assotsiatsioon (IDA) Taani tänavuse suurima
tehnoloogiaettevõtete ürituse Technomania*, mille raames eksponeeritakse selle ala uusimat tehnoloogiat. Toimuvad
huvitavad konverentsid, kohal on põnevad kõnelejad, iduettevõtted ja tegevuslaborid. Lisaks esitletakse messil
värskemaid trende toidutööstuses (masinad, pakendid, seadmed) ning tuuleenergia valdkonnas (01.oktoobril).
Reisi osaks on 2-3 külastust kohalikesse ettevõtetesse, et näha, kuidas Taanis tootmine on automatiseeritud.
Võimalusel korraldatakse Eesti äriseminar* koostöös EASi Taani välisesindajaga.
*Seminaride programm selgumisel.

Lisaks annab kontaktreis hea võimaluse luua kontakte teiste reisil osalevate ettevõtetega.
ÕPPEREISI KAVA:
Teisipäev, 01.oktoober
05:45 Lend Tallinn-Riia-Billund (Air Baltic’u lend. Vt. täpsem info allpool)
08:30 Jõudmine Billundisse, sõit organiseeritud transpordiga Herningisse messile (57km, ca 40min)
10:00 Jõudmine messile, mess avatud 8:30-16:30**
**Messil osalemine on tasuta, kui on eelnevalt registreeritud.

11:30 Kohtumine Odense Robotics’iga nende stendis** (https://www.odenserobotics.dk/about-us/)
**Odense Robotics on üks maailma üks top robootika klastreid. Klaster ühendab ja viib omavahel kokku ettevõtteid, inimesi,
teadustegevust ja haridust, ütleb sõna sekka valdkonna poliitikas ning tegeleb valdkonna brändimise, turundamisega.

16:45 Organiseeritud transport ööbimispaika (25 km, ca 30 min. Vt. detailne info allpool)
19:00 Ühine õhtusöök
Kolmapäev, 02.oktoober
08:15 Väljasõit hotellist
09:00 Ettevõtte külastus***
11:00 Sõit messile
16:00 Eesti äriseminar***
18:30 Organiseeritud transport Odensesse (144km, ca 2h)
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Neljapäev, 03.oktoober
08:15 Väljasõit hotellist
09:00 I ettevõtte külastus***
12:00 Lõuna
13:30 II ettevõtte külastus***
16:00 Organiseeritud transport Billundi lennujaama (102km, ca 1,5h)
19:30 Lend Billund-Riia-Tallinn
23:59 Saabumine Tallinnasse. Tagasi koju liiguvad osalejad oma transpordiga.
***Selgumisel.

LENNUINFO:
01OCT 0545 0635
01OCT 0730 0830
03OCT 1930 2220
03OCT 2310 2359

TALLINN(TLL) – RIGA(RIX)
RIGA(RIX) – BILLUND(BLL)
BILLUND(BLL) – RIGA(RIX)
RIGA(RIX) – TALLINN(TLL)

MAJUTUS:



Herningis majutuseks valitud konverentsikeskus Laugesens Have (Knivsbækvej 13, DK-6920 Videbæk) –
https://www.visitherning.com/ln-int/laugesens-have-meeting-place-gdk1098844
Odenses majutus hotellis Milling Hotel Ansgar (Østre Stationsvej 32, 5000 Odense) –
https://millinghotels.dk/hoteller/milling-hotel-ansgar/?lang=en

Majutumine mõlemal ööl ühestes tubades, hommikusöögiga.
OSALEMISTINGIMUSED:
Osalustasu Viljandi-, Jõgeva- ja Tartumaa ettevõtjatele 250 eur, teistest piirkondadest pärit ettevõtjatele osalustasu
390 eur.
Osalustasu sisaldab lennupileteid, majutust, organiseeritud transporti vastavalt programmile, ettevõtete külastusi,
äriseminaril osalemist ning 01.oktoobri õhtusööki.
Reisikindlustus ei sisaldu hinnas, seega palume osalejatel see vajadusel teha.
Osalejate arv külastusele on piiratud. Registreerunute hulgast valiku tegemisel on eelistatud ekspordipotentsiaaliga
tootmisettevõtted. Õppereisi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
Osalemiseks palume täita ja edastada digiallkirjastatult oma maakonna kontaktisiku e-postile (vt. kontaktid allpool):



külastusele kandideeriva ettevõtte registreerimisankeet;
taotleja kontsernipuu leht, kui ettevõtte kuulub kontserni.

LISAINFORMATSIOON:
Sandra Saviauk, turundus- ja arendusjuht, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, tel. +372 5866 0146,
e-post: sandra.saviauk@jaek.ee
Elo Mets, Tartumaa tööhõivekavade koordinaator/projektijuht, Tartu Ärinõuandla, tel. +372 511 3932,
e-post: elo@arinouandla.ee
Ragnar Tammsalu, Viljandimaa tööstuse ja ekspordi arendusjuht, Viljandimaa Arenduskeskus, tel. +372 5340 3138,
e-post: ragnar.tammsalu@viljandimaa.ee
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