
"Kuidas muutuvas maailmas
säilitada tasakaal ja kindlus?"
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Puhastuspäev 2022 - Eesti suurim heakorra ja kinnisvarahoolduse konverents ja
mess, mis toob kuulajateni valdkonna viimased uudised, innovatsiooni ja

parimad kogemuslood oma ala tegijatelt. 



15. septembril 2022, Tallinna Lauluväljakul
Kell 9.00 - 16.30

Puhastuspäev 2022 on Eesti suurim heakorra ja kinnisvarahoolduse professionaalidele ning 
otsustajatele suunatud konverents ja mess. Paralleelsed seminarid ja praktilised töötoad ning 
ulatuslik messiala toovad külastajani valdkonna viimased trendid ja innovatsiooni. Põnevad 
esinejad inspireerivad, kuidas säilitada tasakaal ning saavutada edu muutusi täis maailmas.  

Heakorra ja kinnisvarahoolduse valdkonna spetsialistid ja arendajad
Puhastusteenuste ja kinnisvarahoolduse teenusepakkujad ning nende kliendid 
Tööstuse-, meditsiini-, munitsipaal- ja HoReCa sektori juhid ja spetsialistid
Ostujuhid, teenindusjuhid ning inimesed, kes on igapäevaselt seotud heakorra teenuse 
planeerimise või pakkumisega 

Eesti ainus ja suurim professionaalne heakorra- ja kinnisvarahoolduse konverents 
Inspireerivad esitlused majanduse hetkeseisust, juhtimisnippidest ning põnevatel 
psühholoogia teemadel 
Innustavad kogemuslood 
ULATUSLIK TASUTA MESS - võimalus tutvuda uute toodete ja innovaatiliste heakorra 
lahendustega ning näha, kuidas õiged tooted ja meetodid muudavad puhastamise tõhusamaks 
ja mugavamaks

Kus ja millal?

Keda ootame osalema?

Miks osaleda?

Mis üritus?



09.35-10.00    LENNO UUSKÜLA 
                            Luminor Eesti peaökonomist 

„Eesti majanduse hetkeseis ja tulevik – kuidas teha 
plaane muutusterohkes keskkonnas?“

09.30-09.35      Tere tulemast!
                               TAURI TALLERMAA, moderaator

"Väärtust loov heakord - IKT areng ja võimalused 
valdkonnas ning teadlik lähenemine soovitud 
puhtuse saavutamisele"

11.00-11.30     KOHVIPAUS

12.45-13.45     LÕUNA

12.15-12.45     TAURI TALLERMAA
                           Mälutreener ja koolitaja
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09.00-09.30     REGISTREERIMINE JA KOHV

10.00-11.00      HELGE ALT
                             Puhastusekspert OÜ juhatuse esimees

„Radisson Collection kogemuslugu.
Kuidas hotellinduses ja toitlustuses tagada külaliste ja 
kolleegide kõrge rahulolu ja luua unikaalset ettevõtte 
kultuuri?“ 

"Kas rööpräheldes jõuame kaugemale?"

"Mida teha, et kriisidest tingitud pingetel ei oleks 
laastavad tagajärjed meie psüühikale ja 
töökeskkonnale?"

"Jätkusuutlik ettevõtlus kui Kristjan Peäske 
ettevõtete nurgakivi."

16.15-16.30     LÕPETAMINE JA LOOSIMINE

15.15-16.15     ANDERO TERAS
                          Mõttemaru psühholoog ja koolitaja

14.45-15.15     SMUUTIPAUS    

„Kuidas hoida ja panna samas rütmis hingama nii 
nooremad kui vanemad ning erineva 
kultuuritaustaga töötajad?"

11.30-12.15      KAIRE PARVE
                           Personalijuhtimise treener ja coach

13.45-14.15     KRISTJAN PEÄSKE
                           Lee Restorani ja Lore Bistroo peremees

14.15-14.45     AIN KÄPP
                           Radisson Collection juhatuse esimees



10.30-11.00     ANDRES VESKE 
                           Rohetiiger 

„Puhas energia puhtuseks - kuidas mõjutab 
rohepööre heakorda?“

09.30-10.30      CHRISTIAN GEISINGER
                              Johannes Kiehl AG ekspordijuht 

"Kas maakera on ümmargune või lapik - 
jäätmekäitluse uued tuuled?"

11.00-11.30     KOHVIPAUS

13.30-14.00     HELGE ALT
                            Puhastusekspert OÜ juhatuse esimees

14.00-14.30     JIRI TUHACEK
                            BulkySoft piirkonna müügijuht  

14.30-15.00     SMUUTIPAUS

15.00-15.30     NIEK BESUIJEN
                            Excentr B.V. kommertsdirektor
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09.00-09.30     REGISTREERIMINE JA KOHV

11.30-12.00     MAURIZIO SORRONE
                           PAXXO piirkonna müügijuht

"Uued koristusvaldkonna uuringud – kuidas 
nende tulemustest lähtuvalt luua väärtust 
igapäevases koristuses?"

„Mis meid ees ootab - jätkusuutlik lähenemine 
paberitööstuses?“ 

„Millises suunas liiguvad puhastusmasinad tänu 
tehnoloogia arengule?"

12.30-13.30      LÕUNA

"Kas puhtust saab luua ka keskkonnasõbralike 
toodetega?"

15.30-16.00      AVE EVART
                            Chemi-Pharm 

"Puhas või keskkonnasõbralik - Eesti?"

12.00-12.30     PETTERI ENNE
                            Vileda Professional müügijuht

"24-tunni desoaine - kas nüüd ei pea enam käsi 
pesema?"

16.00-16.30     LÕPETAMINE JA LOOSIMINE



 

HEAKORRA MESS

Suurim valik sise- ja välialade heakorra tooteid ja 
lahendusi
Värskeim tootevalik ja uudistooted meie parimatelt 
tarnijatelt
Terve päeva jooksul toimuvad messisaalis ja välialal 
põnevad tooteesitlused
Suurepärane võimalus jagada kogemusi otse tarnijatega 
ning testida tarvikuid ja masinaid oma käega
Atraktiivsed messipakkumised!  

Valdkonna suursündmus ja ulatuslik MESSIALA nii 
Lauluväljaku siseruumides kui välialal ootab külastama! 

Messi külastamine on kõigile TASUTA! 
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Konverentsil osaledes saad osa ühistest kohvipausidest ja lõunasöökidest valdkonna 
tegijatega 
Sind ootavad üllatused meie koostööpartneritelt
Igale konverentsil osalejale saadame peale üritust ka elektrooniliselt esitlusmaterjalid
Konverentsi päeval on avatud ULATUSLIK MESSIALA, kus on oma värskeima tootevaliku ja 
innovaaatilised lahendused välja pannud meie parimad tarnijad.  

Üksikpilet – 199€ 
(238,80 koos km-ga)

Ostes 4 või rohkem piletit – 159€/pilet 
(190,80 koos km-ga)

Soodustus -10% kui oled kiire ja ostad oma konverentsipääsme enne 5. septembrit!

Tartust sõidutab külastajad buss konverentsile ja tagasi TASUTA!

Tasumine toimub eelnevalt saadetud arve alusel pangaülekandega. Osavõtumaksu ei tagastata, kui 
loobutakse peale 9. septembrit 2022. Korraldajana jätame endale võimaluse teha kavas muudatusi ning 
lähtume sel hetkel riigis kehtivatest koroonapiirangutest. 

Lisainfo: 
www.puhastusimport.ee/et/puhastuspaev-2022 
info@puhastusimport.ee 
51 999 464


