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Kubija, 19.04.2016 



TEHTUD 1 

 Klastri ettevõtete külastus 

 Tegevusplaani koostamine ja kinnitamine nov 2015 

 Igakuised koosolekud 

 Jõulukampaania 

 Facebooki leht (nov 2015, praegu 266 meeldimist) 

 Infovoldikud eesti k 

 Uue domeeni „furniturecluster.ee“ registreerimine (välisturgudele) 

 

 



TEHTUD 2 

 EAS-i esitatud projekt: Ettevõtete ekspordi kasvu toetavate teenuste 
projektikonkurss, ootame vastust (toote arendus, joonestamise 
tarkvara, messide külastus) 

 Ettevõtete ühiskülastus – Tarmeko ja Tiksoja Puidugrupp 

 Messi Interjöör 2016  

 Uue kodulehe arendamise lähteülesanne ja hinnapäring  

 Fotosessiooni lähteülesande kokkupanek ja hinnapäring  

 Uus klastri liige – Ami Treipuit,  1 liituja suvel  

 



UUS KODULEHT 

 Valitud arendaja – Kating OÜ, kodulehe tegemine mai-juuni 

 Koduleht 3 keeles (est, eng, rus) 

 Igale ettevõttele oma alamleht 

 Tootegrupid 

 Uued pildid kodulehe tarvis, 2. etapis tootejoonised 

 2. etapis ostu sooritamine kodulehe kaudu (tellimusvorm) 

 Plaan lansseerida juuni keskel, 2. etapp lõpule viia 2016 lõpp 

 



FOTOSESSIOON 

 1) Lavastuslikud fotod 

 2) Tootefotod heledal taustal 

 

 Fotograaf Grethe Rõõm 

 Fotosessioon TSENTRIS 4. kuni 10. maini 

 Tootefotode pildistamine mais, septembris ja novembris 

 

 Uute turundusmaterjalide koostamine juuni – sept (Kölni spoga+gafa 
jaoks, Vilniusesse) 

 

 



INTERJÖÖR 2016 

 Klastri poolt pind ja stend, ettevõtetel omaosalus 

 Stendi kujundaja Üllar Varik, trenditapeedid, keraamika  

 Osalevad: Wermo, Kapa Puit, Sisustuskoda, VIP-mööbel. Guido Mööbli 
piltidega toolid on messi lastehallis. 

 Ootame külastama, sooduspiletid saab 
http://www.sisustusmess.ee/kulastajale 

 

http://www.sisustusmess.ee/kulastajale
http://www.sisustusmess.ee/kulastajale
http://www.sisustusmess.ee/kulastajale


PLANEERITUD MESSID 
2016 

 22.-24. aprill Interjöör 2016 Tallinnas 

 Vilnius seadmete ja mööbli mess okt 2016 – külastamine (klastrilt buss 1700€) – kõik 
klastri liikmed 

 Sept 2016 Köln Spoga+Gafa – väljapanekuga Sternoberg ja Kapa Puit 

2017 

 Okt 2017 Ligna seadmete mess – külastamine – kõik klastri liikmed 

 sept 2017 Köln Spoga-Gafa? 

 Veebr 2017 Stockholmi mööblimess - Wermo 

2018 

 jaan 2018 Köln sisustus- ja mööblimess – väljapanekuga – kõik soovijad 

 

Plaani kinnitamine 1. mai koosolekul  

 



TÄNAN TÄHELEPANU EEST! 


