Äridelegatsioonid & õppereisid 2018
Õppereis Lõuna-Ameerikasse: Argentiina – Tšiili – Uruguay
4.–20.
veebruar 2018

Meie asutajaliige EMI EWT kordab 2016. aasta sügisel kavas olnud reisi LõunaAmeerikasse. See on unikaalne reis „maailmalõpu linnast“ (Fin del
Mundo) Ushuaia Tulemaal üle Magalhaesi väina, läbi Patagoonia ja Torres
del Paines kaunisala El Calafatesse, kus asub maailmkuulus Perito Moreno
liustik. Külastatakse Argentiinat, Tšiilit ning Uruguaid. Avaneb võimalus näha
ka Iguaçu jugasid. Sihtmaade valik pakub väärtuslikke õppetunde riigi
majanduselu korraldamisest nii tööstuses, põllumajanduses kui ka loodushoius.
Ettevõtlusreis Tartusse

22.–23.
märts 2018

Oleme ridamisi korraldanud kahepäevaseid ettevõtlusreise Eestis. Käidud on
Narvas, Ida- ja Lääne-Virumaal, Saaremaal, Pärnus, Võru-ja Valgamaal.
Erandlikult kõik need sõidud on olnud väga õpetlikud ja innustavad. Eesti ei ole
ainult Tallinn! Igal pool Eestis on, millest vaimustuda ja rõõmu tunda!

Tartu on eriline! Tulgem kaasa ja veendugem!

Profedexi ettevõtjate õppereis USA läänerannikule
17.–28.
aprill 2018

24.–25.
mai 2018

ICC Eesti liikmesfirma Profedex OÜ ettevõtjate õppe- ja kultuurireis algab Kanada
piirilähedasest Seattle’ist. Liigutaks lõunasse läbi Portlandi, Medfordi, Reddingi ja
Sacramento. Kojulend algab San Fransiscost. Tule ja vaata, kuidas elab ettevõtja
kõikide võimaluste maal, kus ajalehepoisist võib saada miljonär. Kus puuduvad
eurotoetused ja puhkus on olematu.
Ettevõtlusreis Viljandi- ja Valgamaale
Kindlasti saab ka sellelt sõidult positiivseid ettevõtluselamusi. Vaevalt et

AlkoShop Valka kõige eredamat pakub!
Äridelegatsiooni visiit Lätti

22.–25.
august 2018

Kahel viimasel aastal on ICC Eesti äridelegatsioon külastanud Läti Vabariiki.
Täheldasime, et üllatavaid, uusi ja huvitavaid kohti on naabrite juures
peaaegu iga nurga peal. Nii külastame 2018. aasta augusti lõpus eelmistel kordadel
avastamata jäänud Läti piirkondi ja sealseid ettevõtteid, võttes suuna Ida-Läti
poole.
Äridelegatsiooni visiit Aserbaidžaani

16.–21.
september 2018

Esialgsesse sihtriigi valikusse kuulusid ka Armeenia ja Kashastan. Tänaseks on
valik tehtud Aserbaidžaani kasuks! Ärireis toimub tavapärase malli järgi.
Visiit algab ärifoorumiga sihtriigi pealinnas, millele järgneb ringsõit ning
ettevõttekülastused riigis. Ringreisile oleme kaasa kutsunud ajaloolase Ott
Sandraku, kelle teadmised ja kogemused aitavad mõista sihtmaad ja selle rahvast.

Kaplinna maraton ja kultuurireis LAV-i
20.–30.
september 2018

Pane ennast proovile ühel maalilisemal maratonirajal Kaplinnas. Valida saab ka
lühemad distantsid. Naudi imelisi vaateid, saa osa Lõuna-Aafrika võrratust
köögist ja külalislahkusest, kohtu suure viisikuga safaripargis – seda kõike ühe
reisi jooksul! Korraldab Profedex OÜ.
Nordic Business Forum 2018
Rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud ärifoorum toimub taas Helsingis!
NBF 2017 püstitas uued rekordid: üle 7000 osaleja, nende hulgas 960

26.–27.
september 2018 Eestist!
ICC Eesti osaleb kuuendat korda. Seekordse ärifoorumi märksõnad on Strategy,
Peak performance, Artificial intelligence.
Soetagem soodushinnaga pilet varakult!
Maaelu reis Floridasse koos Kariibi mere kruiisiga
17.–29.
oktoober 2018

ICC liikmesfirma Profedex OÜ õppe- ja kultuurireisi Floridasse. Ammutame
kogemusi päikeselises Floridas. Tutvume sealsete ettevõtjate ja farmerite eluga, käime
Kennedy Kosmosekeskuses ning reisi lõpetame Kariibi mere kruiisiga. Igas sadamas
sisukas ekskursioon, nii kogeme ühel reisil mitut kultuuri!
Äridelegatsioon-konverentsireis Austraaliasse

6.–24.
november 2018

Ärivisiit pakub võimalust tutvuda kauge Austraaliaga! Reis algab Sydneys
ärikohtumistega ICC Austraalias. Seejärel suundutakse ringreisile.
Sydneyst lennatakse Austraalia “punasesse südamesse” (Uluru). Sealt läbi Alice
Springsi Suure Vallrahu äärsesse Cairnsi Veel käiakse pealinnas Canberras,
Melbourne’is, läbitakse Great Ocean Road ja külastatakse ka Tasmaania saart.
Ärikohtumised toimuvad ka ringreisil.
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