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Ava veebilehitsejas...

Hea Lääne-Virumaa ettevõtja!
Ootame osalema SA Lääne-Viru Arenduskeskuse poolt korraldatavale

"Ärimudeli muutus koroona kriisis"

veebinarile neljapäeval, 23. aprillil kl 09:00 - 15:00. 

Koroonapandeemia tõttu kehtestatud eriolukorra piirangud on pea peale pööranud

sisse töötatud ärilised suhted. Pea kõiki ettevõtjaid kimbutavad tarneraskused ja/või

käibe drastiline langus, mis on paljudele kaasa toonud probleemid ja küsimused:

Mis see on, mis toimub?

Mida me peaks tegema, et muutunud olukorras ellu jääda?

Mis ootab meid tulevikus, kas läheb paremaks või hoopis halvemaks?

Millised on uued väljakutsed ja võimalused? Kuidas neid realiseerida?

Veebinaril jagavad oma mõtteid ja kogemusi Raivo Vare, Hardo Pajula ning Ilmar

Raag. Vestlust modereerib Indrek Maripuu, kes koolitajana arutleb koos

ettekandjatega miks just praegu (ja mitte peale kriisi lõppu) on hea aeg oma

ärimudeli uuendamisega tegeleda. Tuuakse näiteid põnevatest ärimudeli

muudatustest, mida ettevõtted meil ja mujal on kriisi ajal teinud ning annab

tööriistad, millega saad koos oma meeskonnaga oma uudseid ärimudeleid otsida,

meeskonna võtmeisikutega kokkuleppeid teha ja muudatusi ellu viia. Ei pakuta

õigeid lahendusi ega ennustata tulevikku, aga jagatakse kogemusi erinevatest

olukordadest. Veebinar loodab pakkuda ja innustada otsima uusi viise, kuidas oma

ettevõtte tegevust keerukatel aegadel korraldada. 

Rohkem teavet päevakava, sisu ja läbiviijate kohta on leitav SIIT.

Osalemiseks on vajalik REGISTEERUMINE. 

Veebinar toimub ZOOM veebikeskkonnas. Seminari "ruum" on avatud alates 8:45.

https://www.arenduskeskus.ee/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=Wzg4LCI4OTJmM2IxZTkxNzAiLDAsMCwyMSwxXQ
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Veebinariga liitumiseks saadetakse registreerunutele enne algust e-postile vastav

liitumislink.

Käesoleva Uudiskiri on Teile saadetud avalikes huvides tegutseva SA Lääne-Viru

Arenduskeskuse (LVAK) poolt parima sooviga aidata kaasa maakonna ettevõtete heale

käekäigule.

Edendame ja parendame maakonna inimeste, 

ettevõttete, MTÜde ettevõtmisi. 

Projektid, koolitused, kasulik info,

uudised ja toetused.

SA Lääne-Viru Arenduskeskus

Fr. R. Kreutzwaldi 5 

Rakvere Lääne-Virumaa 44314

+372 325 8028 

info@arenduskeskus.ee
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