Projekti NatureBizz uudiskiri nr. 3

Registreerumine loodusressursse kasutavatele mikroettevõtjatele mõeldud
rohelise ettevõtluse koolitustele on avatud
Novembri eelviimane nädal on üleeuroopaline jäätmetekke vähendamise nädal. Sellel aastal
keskendutakse teadlikkusele ja käitumisharjumuste muutmisele. Ettevõtjad saavad seda
mõjutada. Tarbijaid jälgivad üha enam, et kasutatav oleks turvaline, vastutustundlikult
valmistatud, roheline, ökoloogiline, kohalik, loodussõbralik ning võimalikult väikese
jalajäljega. See pakub juba praegu loodusressursse kasutavatele ning vastutustundlikult
toimetavatele ettevõtjatele võimalusi, aga soodustab ka täiesti uutel ärimudelitel põhineva
ettevõtluse arendamist.
6. detsembril toimub Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis NatureBizz kursuste avaseminar, mille
käigus kuuleme olulistest keskkonnaalastest arengutest ja nõuetest, mida oma äristrateegiate
ja -mudelite kujundamisel peaks silmas pidama, uurime, mis kasu saab väikeettevõte
keskkonnajuhtimisest ning saame teada kuidas mitte millestki midagi teha ja sellega raha
teenida. Lisaks hindame ühiselt Tartu Ülikooli Pärnu kolledži keskkonnasõbralikkust. Seminar
on tasuta. Registreerimine on avatud 2. detsembrini: https://bit.ly/2O3QLPP

Huvilised saavad osaleda koolitusprogrammis, mille raames toimub 5 kohtumist, kus
käsitletakse kaheksat rohelises ettevõtluses aktuaalset teemat ning tutvustatakse materjale
enda täiendamiseks. Viimasel kohtumisel antakse tagasisidet ning arutletakse konkreetsete
kaasuste põhjal tulemuste üle. Seminarid toimuvad Pärnus või Pärnumaal.
16.01.2020 Roheline mikroettevõte ja selle juhtimine. Roheline tarbija ning tema ootused.
06.02.2020 Rohelise brändi loomine. Jätkusuutlik kvaliteedijuhtimine.
05.03.2020 Roheliste toodete/teenuste arendus ja disain. Tarneahela juhtimine rohelises
mikroettevõttes.
02.04.2020 Klienditeekond ja kommunikatsioon. Eksport ja rahvusvaheline turg.
07.05.2020 Lõpuseminar
Tublimatel osalejatel avaneb võimalus kandideerida õppereisile Ahvenamaale.
Kursuseid on võimalik valida vastavalt enda vajadustele. Registreerumine on avatud:

http://www.projectnaturebizz.eu/registration/
NatureBizz projekti peamiseks sihtgrupiks on vastutustundlikud mikroettevõtjad Eestist,
Lätist, Soomest ja Rootsist, kelle ettevõtlus põhineb loodusressurssidel (näiteks pakutakse
loodusturismi teenuseid, toodetakse ja müüakse orgaanilist kosmeetikat, toitu või loodusliku
päritoluga käsitööd ja riideesemeid või kasutatakse looduse pakutavat energia saamiseks jms).
Projekt pakub tasuta webinare ning kursusi, mis on loodud ettevõtjate vajadusi arvestades.

Lisainfo: Marit Piirman marit.piirman@ut.ee tel. 445 0518
Koduleht: http://www.projectnaturebizz.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/CBNatureBizz/
Twitter: https://twitter.com/NatureBizz
NatureBizz projekti rahastatakse Interreg Central Baltic programmist. Projekti peapartner on SAMK
(Satakunta University of Applied Sciences) Soomest, teised partnerid on Tartu Ülikooli Pärnu kolledž,
Södertörn University Rootsist ja Vidzeme University of Applied Sciences Lätist.

