
Ava veebilehitsejas...

Hea Lääne-Virumaa ettevõtja!
 
Parima sooviga aidata kaasa maakonna ettevõtete heale käekäigule, saadame Teile,

avalikes huvides tegutseva SA Lääne-Viru Arenduskeskuse (LVAK) Ettevõtluse

Uudiskirja, milles kriisi sattunud ettevõtete nõustamisteenuse, Töötukassa üle-

eestilise virtuaalse karjäärimessi ning Soome turu partneriotsingu võimaluste

kohta. 

 

Soovime tervist ja keerukates aegades hakkamasaamist!!!

Arenduskeskus alustab kriisis ettevõtjate nõustamist ja kriisist

väljumise tugimist

SA Lääne-Viru Arenduskeskus alustab

kriisi sattunud maakonna ja/või

maakonnas tegutsevate ettevõtjate

nõustamist, et  aidata ettevõttel

kriisist väljuda elujõulise ja

jätkusuutlikuna. Kui siiski selgub, et

ettevõtet pole võimalik päästa või see

pole otstarbekas, siis

aitame minimeerida omanike,

lähedaste, töötajate ja parnerite

kaotusi ning nõustame uut algust. 

Ootame meie poole pöörduma

maakonna ja/või maakonnas

tegutsevaid majandustegevusega

väikeettevõtjaid, kui tegemist on

ettevõtlusalaste raskustega ettevõttes

nt. …

Loe edasi

https://www.arenduskeskus.ee/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE0MywiNTA4MDJmZmI1MTA5IiwwLDAsNjIsMV0
https://www.arenduskeskus.ee/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Ettev%C3%B5tluse+uudiskiri+%2A+4.2012-2
https://www.arenduskeskus.ee/postituse-uudis/arenduskeskus-alustab-kriisis-ettevotjate-noustamist-ja-kriisist-valjumise-tugimist/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Ettev%C3%B5tluse+uudiskiri+%2A+4.2012-2
https://www.arenduskeskus.ee/postituse-uudis/arenduskeskus-alustab-kriisis-ettevotjate-noustamist-ja-kriisist-valjumise-tugimist/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Ettev%C3%B5tluse+uudiskiri+%2A+4.2012-2
https://www.arenduskeskus.ee/postituse-uudis/arenduskeskus-alustab-kriisis-ettevotjate-noustamist-ja-kriisist-valjumise-tugimist/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Ettev%C3%B5tluse+uudiskiri+%2A+4.2012-2


Otsid töötajaid! Osale üle-eestilisel virtuaalsel töö- ja

karjäärimessil!

Üle-eestiline virtuaalne töö- ja

karjäärimess toimub 27.04 - 30.04!

Mess toimub OnlineExpo keskkonnas.

Töö- ja Karjäärimessi formaat pakub

võimalust vahetult suhelda tööandjatel

ning tööotsijatel. Tööotsijatel on

võimalik esitada täpsemaid küsimusi

pakutavate töökohtade ja hüvede

kohta ja ka reaalselt soovitud

töökohale kandideerida.

Töömessil osalemiseks on vajalik täita

registreerumisvorm. Vajalik on, et

messil esitatavad tööpakkumised

oleksid samal ajal aktiivsed ka

Töötukassa portaalis.

PS 4-5.mail toimub Suveks Noortele

suunatud töömess

Soome turu ekspordiseminarile registreerumine veel kuni

13.04!

Kavandad eksporti Soome suunal?

Ootame sind osalema Soome

ekspordiseminaride sarjas, kus

õpetame, kuidas laieneda virtuaalseid

kanaleid kaudu Soome turule!

Veebinaridel tutvustame Soome turgu,

selle võimalusi ja väljakutseid ning

anname nõu, kuidas virtuaalsete

kanalite kaudu leida Soome turul uusi

kliente ja partnereid. Kasulikke

tööriistu tutvustavad töötoad annavad

ka hea ettevalmistuse edukaks

osalemiseks Soome-Eesti

äripartnerluse loomisel.

Veebiseminarid ja toimumisajad:

15.04.21 kell …

Loe edasi

https://www.onlineexpo.com/ee/too-ja-karjaarimess/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeau2ROTNKwhX704-HexaGw38kLyBYxqWn3MjdVPuZb1QGB9g/viewform
https://www.onlineexpo.com/ee/suveks-toole/
https://www.arenduskeskus.ee/postituse-uudis/soome-turu-ekspordiseminaride-sari/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Ettev%C3%B5tluse+uudiskiri+%2A+4.2012-2
https://www.arenduskeskus.ee/postituse-uudis/soome-turu-ekspordiseminaride-sari/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Ettev%C3%B5tluse+uudiskiri+%2A+4.2012-2
https://www.arenduskeskus.ee/postituse-uudis/soome-turu-ekspordiseminaride-sari/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Ettev%C3%B5tluse+uudiskiri+%2A+4.2012-2


Võimalus osaleda Eesti-Soome tööstusettevõtete veebipõhisel

kontaktkohtumisel 20.05.2021

Otsid ekspordivõimalusi ja koostööpartnereid Soome

turule?

Avatud on registreerimine Finland-Estonia

Matchmaking event'ile, mis toimub 25. mail 2021 kl 15

- 19. Registreerunutele avatakse kohtumiste

kokkuleppimise võimalus mai alguses.

 

Ettevõtjaid oodatakse pöörduma

Arenduskeskusesse, kus on võimalik

saada tasuta nõustamist ning koostöös

konsultandiga arutada ettevõtte

arendamist või keerukas olukorras

hakkamasaamist, saada teavet ja

arutada toetusmeetmete

rakendatavuse ja seisundi üle, saada

teavet koolituste kohta jms. Täpsem

teave vt. Arenduskeskuse kodulehelt.

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

 

Ühenda lahti | Muuda uudiskirja valdkonda

https://www.dropbox.com/s/kk2o6gqwfsfiqlg/Matchmakingevent_invitation_finland_estonia.pdf?dl=0
https://www.arenduskeskus.ee/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Ettev%C3%B5tluse+uudiskiri+%2A+4.2012-2
https://www.arenduskeskus.ee/ettevotjale/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Ettev%C3%B5tluse+uudiskiri+%2A+4.2012-2
https://www.facebook.com/L%C3%A4%C3%A4ne-Viru-Arenduskeskus-924923674264465/
https://www.arenduskeskus.ee/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://www.arenduskeskus.ee/laane-viru-arenduskeskus_/sihtasutusest/redigeeri-tellimust/?mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

