
     

KUTSE 

ETTEVÕTJATE INSPIRATSIOONIPÄEVADELE 

17 - 18. oktoobril 2017 

Nelijärve Puhkekeskuses (www.nelijarve.ee)  

Osalema ootame:   

Ettevõtjaid ja ettevõtlusega tegelevaid ühinguid Arenduskoja, Ida-Harju Koostöökoja ja Rohelise Jõemaa 

Koostöökogu piirkondadest. 

 

Päevakava 

17. oktoober 2017 

12:00 Kogunemine ja lõuna Viikingite külas (www.viikingitekyla.ee) 
Kohapeal saame ülevaate ka Viikingite külas elluviidud Leader projektidest. 

13:30 Õpituba TAKKK (Tammiku Kaasaegse Kunsti Keskus) juhendajate käe all ning projektikogemuste 

tutvustus. 

TAKKK keskusesse liigume Viikingite külast ühiselt. 

16:15 Saabumine Nelijärvele, majutumine 

Otsime toad, leiame toanaabrid ning puhkame veidi 

17:00 Kohvi kõrvale kuulame ja räägime sotsiaalmeediast. 

Me kõik teame, et on olemas Facebook ja Twitter ja veel miljon muud keskkonda. 

Nüüd räägime sellest, kas ja kuidas sellest kõigest just Sinu ettevõttele kasu võiks olla. 

Koolitaja abiga arutame: 

- mis imeloom see sotsiaalmeedia on?  

- kuidas oma organisatsioon internetis sotsiaalmeedia abil nähtavaks teha?  

- millised on ohud (ning mida kindlasti MITTE teha) 

- mida sina tahad postitada vs mida klient tegelikult tahab lugeda 

  

Kõike räägime tavainimesele arusaadavas ja lihtsas keeles ning küsida võib kõike. 

 

19:00 Õhtusöök ning õhtune vestlusring 

20:30 Võrgustumine vabas vormis - vahetame ideid, peame koostööplaane jne. 

24:00 Öörahu 

http://www.viikingitekyla.ee/
http://www.nelijarve.ee/


     

 

18. oktoober 2017 

8:00 Hommikusöök 

9:00 Pildistamise ABC 

Kuidas teha ilusaid fotosid mobiili jm käepäraste vahenditega? Olulised nipid toodete ja ettevõtete 

pildistamisel.  

Oskusi proovime ka kohapeal. 

10:30 kohvi-, tee- ja võrgustumispaus (mida võib ka pildistada) 

10:45 Fotograafi tarkustetuba jätkub. Saame veel natuke targemaks, teeme mõned ilusad ja veel 

ilusamad klõpsud ja küsime koolitaja käest nii palju küsimusi kui pähe tuleb. 

Näiteks: kas on vahet mobiili ja nn “seebikarbiga” pildistamisel? Mida arvestada ürituste pildistamisel? 

Mida on mõtet pildistada ja mida mitte? Kui ma ise pilte teha ei oska, aga ostan hästi kalli 

peegelkaamera, siis see teeb juba ise minu eest ilusad pildid, eksju? 

Millal teha ise pilte, millal palgata fotograaf ? 

12:15 Lõunasöök 

Seejärel lehvitame uutele tuttavatele ning kõnnime kikivarvul autodesse, et kõik saadud inspiratsioon ja 

tarkus üle ääre maha ei loksuks. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Päevakava tundus põnev ja tahaks sellest ägedast sündmusest osa saada? 

Aga palun!  

 

Registreeri ennast siin hiljemalt 28. septembril 2017: https://goo.gl/forms/ThUZTLp07Qnv3Zpf1  

Kohti on piiratud arv seega registreeruge kiirelt - kes ees, see mees / naine! 

 

Osalustasu kogu selle ägeda programmi eest on vaid 10 eurot / osaleja 

(maksumus sisaldab töötuba, koolitusi, ööbimist, toitlustust ja kohtumist paljude põnevate inimestega). 

 

Osalustasu kohta väljastame peale registreerumist arve. 

 

PS Soovitav on 1 inimene organisatsiooni / pere kohta. 

Juhul kui huvitatud osalejaid on rohkem kui kohti, siis jätavad korraldajad endale õiguse teha 

registreerunute hulgast valik selliselt, et osaleda saaks võimalikult palju organisatsioone.  

 

Tekkis küsimusi? 

Tiina Sergo, tiina.sergo@idaharju.ee, +372 56 945 871 

Sille Noor, sille.noor@idaharju.ee, +372 56 945 872 

https://goo.gl/forms/ThUZTLp07Qnv3Zpf1
mailto:sille.noor@idaharju.ee
mailto:tiina.sergo@idaharju.ee

