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Võtmekliendid

Välisturul tegutsevad

Eestis tegutsevad

Alustavad ettevõtted

Võtmekliendid

Kasvukliendid

Eestis tegutsevad

Alustavad ettevõtted

Täna Tulevikus

EASi
fookus

MAKide
fookus

EASi
fookus
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Kasvuklient Võtmeklient

Ei pea omama ekspordikogemust

Ei arenda oma toodet

Omab ekspordikogemust

Arendab või soovib arendada oma toodet

Hetkeseisuga kokku 530 
võtme- ja kasvuklienti
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Ekspordinõunikud 

Riigid Euroopas: 
Soome, Rootsi, Norra, 
Taani, Holland,
Prantsusmaa, Saksamaa, 
Suurbritannia

Riigid Aasias: 
Hiina, Jaapan, India, Singapur

Teenused:
Turule sisenemise nõustamine
Ekspordipartneri otsing
Sourcing
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Valmistumine ekspordiks (1)

Eelnõustamine turule
sisenemiseks

Anname eelinfo turgudest hindamaks
nende sobivust ettevõtte
ekspordiplaanidega

Sihtriigi ekspert (võimalusel
ekspordinõunik) annab sisendit turu
ettevõtluskeskkonna ja toimivate
reeglite kohta

Formaadiks 2 tunnine vestlus
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Turuanalüüsid/ 
turuülevaated

Ettevõte saab infot teda huvitava
turu kohta ning võimalusel ka
valdkonna osas

Saadaval nii valmis ülevaated
kui ka nn. taylor made

Valmistumine ekspordiks (2)
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Eesti bränd

Eestit tutvustavad
presentatsioonid

Aino kirjatüüp, fotod, 
visuaalsed elemendid

toolbox.estonia.ee

Valmistumine ekspordiks (3)
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Sihtturu seminarid

Ettevõte saab täpsemat infot
teda huvitava valdkonna kohta
ning lisaks uusi kontakte ja 
ärivõimalusi

Turgu tundev spetsialist
annab ülevaate

Valmistumine ekspordiks (4)
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Ekspordi lühikoolitused
Koolitused viiakse läbi aktiivõppe vormis, kus
õpitud teooria kinnistatakse praktiliste
ülesannete lahendamise ning grupitöö käigus.

2017-2018 teemadeks on:
Kuidas leida kliente välisturul?
E-kaubandus läbi oma e-poe
Eksport digiajastul
Kodulehe rakendamine edukaks ekspordiks

Valmistumine ekspordiks (5)
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Kontaktreis

Ettevõte kohtub välisturul tema
valdkonnas tegutsevate ettevõtetega
Mõlemad pooled on ühesuguste
ootustega
Formaadiks B2B kohtumised
ca 4-5 ettevõttega
2017 oli 8 kontaktreisi. Taani, 
Suurbritannia, Norra, Iirimaa, Holland, 
Jaapan ja Hiina. Osales 60 ettevõtet. 
2018 aastal 6 kontaktreisi

Müük välisturgudel (1)
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Ekspordipartneri otsing

Ettevõttele leitakse sihturul partnerid, kes
vastavad ettevõtte poolt etteantud
profiilile (hind 500€).

Ettevõtte vajadusi kaardistavad ja partnereid
otsivad EAS-i ekspordinõunikud
Aastal 2017 on teenust osutatud 80-l 
korral.

Müük välisturgudel (2)



6/28/2018 22

Ühisstendid messidel

Ettevõtted saavad soodsamatel
tingimustel (omaosalus 2000 EUR) 
osaleda neile vajalikel messidel

EAS disainib ja ehitab messiboksi. Lisaks
valmistab ette tutvustavad materjalid ning
korraldab messikoolituse

Aastal 2018 plaanis 21 ühisstendi

Müük välisturgudel (3)

Mobile World Congress 2017
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Eesti ettevõtete esitlemise
võimaldamine
välis/koduturgudel

EAS kasutab oma kontaktvõrugstikku ning
organiseerib Eesti ettevõtjatele võimalusi
enda tutvustamiseks nii Eestis kui
välismaal

Kanaliks võivad olla konverentsid, 
seminarid, erinevad Matchmaking üritused

Müük välisturgudel (4)
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Elar Ollik
valdkonnajuht 
(rahvusvaheline müük)
Peamine teadmiste ja 
kogemuste pagas 
pärineb Eesti ühest 
suurimast 
toiduainetööstusest Valio
Eesti AS, kus juhtis 
ettevõtte eksporti 10 
aastat 19-l erineval turul. 

Tel: 627 9790
E-post: elar.ollik@eas.ee

Sven Aulik 
valdkonnajuht
(ekspordinõunike 
meeskonna juht)
27-aastane töökogemus 
ekspordi- ja 
müügiarendusjuhina 
peamiselt autotööstuse, 
logistika ja IT valdkondades. 
Tegutsenud ekspordiga 26-l 
erineval turul, osalenud 
erinevatel konverentsidel, 
messidel ja visiitidel nii 
osaleja, korraldaja kui 
esinejana. 

Tel: 627 9539
E-post: sven.aulik@eas.ee

Eero Liivandi
valdkonnajuht
(kasvu- ja võtmekliendi 
haldus)
20-aastane töökogemus 
müügi, teeninduse ja 
teenusdisaini valdkonnas. 
10-aastane müügi- ja 
kliendihalduse tiimide 
juhtimiskogemus. 
Vastutanud maailma 
suurima turvakontserni 
Eesti üksuses G4S Eesti AS 
mitmete oluliste teemade 
eest.

Tel: 627 9501
E-post: 
eero.liivandi@eas.ee

Tanel Rebane
direktor
Varasem töökogemus 
EAS arendusüksuse 
direktori ja ettevõtjana.

Tel: 627 9413
E-post: 
tanel.rebane@eas.ee
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Tänud ja kohtume 
rahvusvahelistel turgudel!

Tänud ja kohtume 
rahvusvahelistel turgudel!


