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Ava veebilehitsejas...

Hea ettevõtja!

Veel on võimalus osaleda ettevõtte tegevuse ja arengu rahastusvõimalusi 
käsitleval arenguseminaril neljapäeva 10. juuni pärastlõunal
ja
Ettevõtte tootmisprotsesside ja operatsioonide juhtimise ja 
digitaliseerimise arenguprogrammi raames viia läbi tootmisprotsesside 
juhtimise taseme ning digitaliseerimise siseanalüüsid ning osaleda programmi 
lõpuseminaril neljapäeval 17.06.   

Arenguseminar „Ettevõtte tegevuse ja arengu 

rahastusvõimalused“ 10. juuni 2021, kl 13:00 - 17:30

  Arenguseminaril antakse ülevaade 
ettevõtte tegevuse ja arengu rahastamise 
erinevatest võimalustest. Saab tutvuda 
iduettevõtte käivitamise ja 
finantseerimise „kunstilise“ näitega.  

Päevakava: 

13:00     Sissejuhatus

13:10     Ettevõtte finantseerimise 
„tööriistakast“. Valeria Kiisk, Redgate 
Capital AS parter ja juhatuse liige: 
Pahatihti arvatakse, et ettevõtlust saab 
finantseerida ainult omavahenditest või 
pangalaenuga. See ei ole aga alati tõsi – 
hea potentsiaaliga äriprojektidel on 
rohkelt …

Loe edasi

Ettevõtte tootmisprotsesside ja operatsioonide juhtimise ja 

digitaliseerimise arenguprogrammi lõpuseminar 17.06

Tootmisettevõtte juht ja tootmise 
korraldusega seotud spetsialist!  

Ettevõtte tootmise juhtimise ja 
digitaliseerimise arenguprogrammi 
kokkuvõttev seminar toimub 17. mail 
2021 kl 9:30 - 15:00  Lääne-Viru 
Arenduskeskuses Kreutzwaldi 5, 
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Rakvere. Seminaril antakse ülevaate 
tootmisprotsesside ja operatsioonide 
juhtimise taseme enesehindamise 
tulemustest ja selgunud tugevuste ja 
kitsaskohtade kohta. Ettekande teeb 
Andres Kase/Opstar Profit OÜ. 
Küsimustikuga sai ülevaate olulistest 
süsteemse juhtimise aspektidest ning 
tulemuse …

Loe edasi

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
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