Jõhvi Mentorklubi 2019
Periood: 21. märts – 28. november 2019
Kella: 12.00 – 17.00

PROGRAMM
 1 päev – 21. märts
Sissejuhatus mentorklubisse.
Miks ja kuidas me mentorklubi teeme? Mis on mentortugi? Tutvusring. Osalejate
ootused ja eesmärgid. Mentorpaaride moodustamine.
Päeva juhib: Kersti Liiva, Jõhvi Mentorklubi koordinaator.

Mis asi on patent ja kaubamärk? – Teemast räägib intellektuaalse omandi ekspert
Anu Nuut, Põlevkivi Kompetentsikeskusest.

 2 päev – 18. aprill
Klubi teema – Toote ja teenuse edutegurid ning väärtuspakkumine kliendile.
-

Millised on toote ja teenuse edutegurid.

-

Väärtuspakkumine kliendile.

-

Väärtuspakkumise küsimus – miks peaks keegi tahtma osta minu toodet/teenust?

Seminar koosneb teooriast ja praktiliselt osast, sh grupitööd. Viib läbi lektor.
 3 päev – 16. mai
Seminar – Kuidas nutikalt edendada reklaami/turundust internetis?
-

Kuidas turundada ja reklaamida oma ettevõtet nutikalt,

-

Ettevõtte imidži loomine,

-

Turunduse võtmesõnad,

-

Atraktiivne ettevõtte kodulehekülg (vaatame üle mentiide ja mentorite kodulehed,
arutelu, koolitaja tagasiside ning soovitused jne.)

Seminar koosneb teooriast ja praktiliselt osast, sh grupitööd. Viib läbi lektor.

 4 päev – 13. juuni
Ettevõtjate võrgustumine.
Ida-Virumaa

mentorklubide

kontaktvõrgustikku,

saab

(2013-2018.
uusi

teadmisi

a)

kokkutulek.

maakonnas

Võimalus

pakutavatest

laiendada
teenustest,

mõttearendused väikestes gruppides.
Päeva viib läbi mentorklubi koordinaator Kersti Liiva.
 5 päev – 19. september
Klubi teema: „Ettevõtte rahaasjad ja raamatupidamine“
Mida peab teadma ettevõtte rahaasjadest ja raamatupidamisest ettevõtte juht? Praktilised
nõuanded raamatupidamises.
Mentorklubi päeva viib läbi kogenud spetsialist ja praktik.
 6 päev – 24. oktoober
Ettevõtete külastamine. Piirkond – nt Lõuna-Eesti.
Külastame piirkonna väikeettevõtteid. Osalejad saavad inspiratsiooni, laieneb silmaring
ja saab õppida teiste kogemustest.
Peale ettevõtete külastusi päeva kokkuvõte.
 7 päev – 28. november
Klubi teema: „Avalik esinemine, koos videotreeninguga“.
Kuidas tutvustada ja esitleda enda ettevõtet, mis on esinemise juures oluline, esinemise
hirmud, kuidas julgelt ja meeldejäävalt kõnelda, praktilised näpunäited heaks
esinemiseks. Meediatreening.
Teemat viib läbi koolitaja/lektor.
Mentorklubi lõpetamine ja kokkuvõtete tegemine, osalejate tagasiside.

Jõhvi Mentorklubi korraldab SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus.
2019. aasta mentorprogrammi ellu viimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

