
 
 

 

Ettevõtlusreis Tartusse 
22.-23. märts 2018 
 

 
 
Rahvusvaheline Kaubanduskoda – ICC Eesti kutsub osalema 22.–23. märtsil toimuval 
Tartu ettevõtlusreisil! 
 
Värskemad andmed küll kahjuks puuduvad, aga 2014. aasta sügisese seisuga omasid kohalikku 
registreeringut Tartumaal ligikaudu 15 500 äriühingut ning üle 3000 füüsilisest isikust ettevõtja. 70 
protsenti ettevõtlusest oli omakorda registreeritud Tartu linnas. 
 
Enim töökohti oli teeninduse- ja kaubanduse alal. Palju töökohti oli avalikus sektoris, eeskätt 
hariduse- ja meditsiini vallas. Maakonna SKTst moodustas teenindussektor 72 protsenti ja 
tööstussektor 25 protsenti. 
 
Töötleva tööstuse konkurentsivõimes paistsid silma joogitööstus (A. Le Coq), trükindus ja 
kirjastamine, metallitoodete valmistamine, plasttoodete valmistamine, nahktoodete valmistamine 
ja puidu- ning mööblitööstus. 
 
Teenuste sektoris olid juhtrollis teadus- ja arendustegevus, IKT ja arhidekti- ja inseneriteenused. 
Eksporditulust moodustas kõige suurema osa joogitööstus umbes 54 miljonit eurot, järgnesid 
IKT 36 miljonit eurot ja kummi- ja plastitootmine ligi 34 miljonit erot. 
 
Seekord tegime valiku 30 ettevõtte- ja organisatsiooni hulgast. Valiku tegemise 
märksõnadeks olid valdkonna juhtiv positsioon ning innovatiivsus ja unikaalsus. Visiit 
korraldatakse koostöös Tartu Ärinõuandlaga. 
 
Varasemalt oleme oma ettevõtlusreisidega käinud Kesk-Eestis, Muuga 
sadamas, Saaremaal, Tartus, Pärnus, Lääne-Virumaal, Narvas ning Võru- ja Põlvamaal. Viimase 
kokkuvõtet saab lugeda SIIT. 
  

http://icc-estonia.ee/kesk-eesti-ettevotete-kulastus/
http://icc-estonia.ee/calendar/muuga-sadama-kulastus/
http://icc-estonia.ee/calendar/muuga-sadama-kulastus/
http://icc-estonia.ee/ettevotlusreis-saaremaale/
http://icc-estonia.ee/ettevotlusreis-tartusse/
http://icc-estonia.ee/calendar/ettevotlusreis-parnusse/
http://icc-estonia.ee/calendar/ettevotlusreis-laane-virumaale/
http://icc-estonia.ee/calendar/ettevotlusreis-narva2015/
http://icc-estonia.ee/ettevotlusreis-louna-eestisse/
http://icc-estonia.ee/ettevotlusreis-voru-ja-polvamaale/


Orienteeruv ajakava 
 
Neljapäev, 22. märts, Tallinn – Tartu 

07:00 Kogunemine Tammsaare Ärikeskuse ees (A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn) 

07:15 Väljasõit Tammsaare Ärikeskuse eest 

10:00–11:30 

SPARK Demo Keskuse külastus ja Tartu abilinnapea Raimond Tamme tervitus 
 
SPARK Demo on uus ettevõtluse tugistruktuur, mis on loodud 2016. aastal Tartu 
Teaduspargi eestvedamisel ja Tartu linna toetusel. Tartu kesklinnaruumis asuv demosaal 
koondab Lõuna-Eesti edukaimad tootmisettevõtted, eksportöörid, mainekujundajad, 
tööandjad, säravaimad alustajad ja ettevõtluse tugiorganisatsioonid. SPARK Demo soov on 
tuua erinevad osapooled kokku, et sütitada koostööd, uusi ideid ja luua uusi võimalusi, 
lahendusi. 

12:00–13:00 Lõuna restoranis Entri 

13:15–14:45 Playtech AS või Nortal AS külastus 

15:00–17:00 Eesti Maaülikooli külastus 

17:15 Majutus V spaahotellis 

18:00–19:00 Päeva kokkuvõte/ arutelu 

19:00–20:00 Õhtusöök hotellis 

20:00 Tervise taastamine V Spa vee- ja lõõgastusmaailmas ning sauna- ja soolakeskuses 

  
Reede, 23. märts, Tartu – Tallinn 

07:00 Hommikusöök 

08:30 Lahkumine hotellist 

09:00–10:30 Salvest AS külastus 

11:00–12:15 Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu külastus 

12:30–13:30 Lõuna Aparaadirestos 

13:45–15:15 Regio AS külastus 

15:30–17:00 A. Le Coq AS külastus 

17:00 Tagasisõit Tallinna 

19:40 Saabumine Tammsaare Ärikeskuse ette 

  
Hind: ICC Eesti kuldliikmetele 195 €, ICC Eesti liikmetele 250 €, mitteliikmetele 330 €. Omaette 
(eraldi) majutuse lisatasu 45 €. Hindadele lisandub käibemaks. 
 
Hind katab: transpordi marsruudil Tallinn – Tartu – Tallinn; karastavad joogid bussis; 
transfeerid kohapeal; lõunad 22. ja 23. märtsil; õhtusöögi 22. märtsil; hommikusöögi 23. märtsil; 
majutuse kaheinimesetoas V spaahotellis ning sissepääsu vee- ja lõõgastusmaailma 
 
Lisainfo ja registreerimine: icc@icc-estonia.ee või telefonil +372 684 1252 

http://sparkdemo.ee/
http://www.entri.ee/
https://www.playtech.com/
https://www.emu.ee/
https://vspahotel.ee/
https://vspa.ee/
http://www.salvest.ee/
https://www.geenivaramu.ee/et/geenivaramust
http://aparaadiresto.ee/
http://www.regio.ee/
http://www.alecoq.ee/
mailto:icc@icc-estonia.ee

