
                                                                                             Projekti NatureBizz uudiskiri nr.2 

Projekti NatureBizz raames kaardistati Eesti, Läti, Soome ja Rootsi 
roheliste mikroettevõtjate koolitusvajadusi.  

Lumi on suure osa loodusest enda alla matnud. See on hea aeg puhata ja mõelda, kuidas läinud 

on, kas ja kuidas saaks asju paremini teha, kas midagi peaks teisiti tegema, juurde õppima, 

mõne koostööpartneriga plaane läbi rääkima?  

Möödunud aasta suvel ja sügisel toimus usin 

uurimine, et saada teada, millised on 

Läänemere piirkonna roheliste 

mikroettevõtjate mured ning milliseid oskusi 

juurde vajataks. Eestis läbi viidud uuringu 

tulemused on näha juuresolevalt jooniselt. 

Suures osas olid teemad kattuvad ka 

naaberriikides. Novembris toimunud 

kohtumisel koondasime tulemused ja 

otsustasime ühiselt, et keskenduma peaks 

järgnevatele teemadele: 

1. Rohelise mikroettevõtte üldine juhtimine 

2. Kvaliteedi juhtimine ning sammud 

jõudmaks ökomärgisteni 

3. Turundus (eristumine, trendide ning 

klientide tundma õppimine) 

4. Brändi juhtimine 

5. Müük ja kliendisuhtlus 

6. Roheliste toodete arendus ja disaini 

juhtimine (tervikvaade) 

7. Tarneahela juhtimine 

8. Eksport ning naaberturgudele laienemine 

Infotehnoloogiliste vahendite kasutamine, 

jätkusuutlikkuse ning heaolu aspektide 

arvesse võtmine on oluline kõikide välja 

arendatavate kursuste lõikes. 

Tundub, et otsused on olnud õiged, sest sel aastal olid päkapikud just looduspõhiste 

kingitustega helded. Saime mahedaid Eestimaiseid sibulõunu. Aga meie sussi sisse toodi ka 

leidlike ettevõtjate poolt valmistatud põnevat nosimist – lisaks marjaveinile, seemnesnäkkidele 

ja kuivatatud kalast krõpsudele, tammetõrušokolaadi ja õunasiidri želeed tšilliga.  

Rahulikke jõule ja häid ideid ning põnevaid mõtteid uueks aastaks!  

Koduleht: http://www.projectnaturebizz.eu/  

Facebook: https://www.facebook.com/CBNatureBizz/  

Twitter: https://twitter.com/NatureBizz  

Lisainfo: Marit Piirman marit.piirman@ut.ee, tel. 4450 518 

NatureBizz (1.3.2018–31.10.2020) on Tartu Ülikooli Pärnu kolledži projekt, mille peapartner on SAMK (Satakunta 
University of Applied Sciences) Soomest ning mida rahastatakse Interreg Central Baltic programmist. Lisaks kuuluvad 

projektipartnerite hulka Södertörn University Rootsist ja Vidzeme University of Applied Sciences Lätist. 

Saadame projektiperioodi jooksul välja 3-5 infokirja.  

Infokirju, riikide raporteid ning Läänemere piirkonna koondraportit saate lugeda projekti 
(http://www.projectnaturebizz.eu/publications/) ja alates uuest aastast ka TÜ Pärnu kolledži kodulehelt 
(https://www.pc.ut.ee/et/kolledzist/naturebizz).  
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