
NOORTEALA PROGRAMM 
Noored loovad tuleviku ettevõtlusmaastiku ja sTARTUp Dayl on neil võimalus saada esimene ärikoge-
mus. Noorteala programmis õpetatakse tulevastele ettevõtjatele, milline on idee arendamise ja pro-
totüüpimise protsess. Lisaks antakse neile toodete esitlemise ja müümise kogemus.

30. jaanuar
NOORED 7–13
13.00–15.00  HK Unicorn Squadi programmeerimise töötoad
  Noored insenerid õpetavad, kuidas luua kerarobotit ja juhtida droonitaksot.

NOORED 13–18
10.30–12.00  TransferWise ja Hüppelaud esitlevad: Millest alustada toote ehitamisel?
  Töötoas mõeldakse välja innovatiivseid tooteid või teenuseid, mis tehnoloogia abil 
  lahendaksid meie ühiskonna igapäevaseid probleeme ning seejärel töötatakse välja 
  prototüübid. Noori juhendavad Alvar Lumberg ja mentorid TransferWise’ist. Kuni 30 inimest.

11.00–13.00  Merkuur mobiilsed töötoad - prototüüpimine
   Töötoas viiakse ellu tootearenduse üht kõige olulisemat osa: prototüüpimist ehk    
  toote mudeli loomist.  

15.00–17.00  Ettevõtluskülas 2 tunniga ettevõtjaks
  Rollimäng paneb noorte ettevõtlikkuse proovile majandussüsteemi simulatsioonis. 
  Kas meeskonnaga suudetakse kasvatada ettevõtte väärtust? Kuni 28 inimest.

31. jaanuar
NOORED 7–13
13.00–15.00  HK Unicorn Squadi programmeerimise töötoad
  Noored insenerid õpetavad, kuidas luua kerarobotit ja juhtida droonitaksot.

NOORED 13–18
11.00–13.00  Merkuur mobiilsed töötoad - prototüüpimine
   Töötoas viiakse ellu tootearenduse üht kõige olulisemat osa: prototüüpimist ehk   
  toote mudeli loomist.  

15.00–17.00  Ettevõtlusküla rollimängus 2 tunniga ettevõtjaks
  Rollimäng paneb noorte ettevõtlikkuse proovile majandussüsteemi simulatsioonis.
  Kas meeskonnaga suudetakse kasvatada ettevõtte väärtust? Kuni 28 inimest.

KÕIKIDELE NOORTELE
NB! See programmi osa toimub inglise keeles 
10.10–10.50  Lavale astub 14-aastasena ümber maailma purjetanud Laura Dekker (Spotlight laval)
  Miks ja kuidas Laura nii noorena niivõrd ambitsioonika reisi ette võttis? 
  Laura jagab kogemusi, õppetunde ja inspiratsiooni suurel laval. 
  
12.15–12.55  IT õpetamine ja õppimine juba põhikoolis - kas tõesti on vaja? (Starlight laval)
  Paneelvestluses võtab sõna tudeng Eero Ääremaa, Anna-Helena Saarso TransferWise’ist ja 
  IT arendaja Peter Vesterbacka. Paneeli juhib tehnoloogiaajakirjanik Henrik Roonemaa.

15.00-16.00 Future founders’ pitching (Pitching laval)
  Õpilasfirmade, Future Heroes ja HITSA programmi noored astuvad lavale oma äriideesid  
  tutvustama. Zürii valib välja parima tiimi, kes saab kohtuda UpSteami founderiga.

Noored on ka oodatud osalema ärifestivali põhiprogrammis, suhtlema festivalikülastajatega ning seeläbi 
õppima ettevõtlusmaastiku kohta. 

Noorteala toetavad TransferWise, Hüppelaud, HITSA, Merkuur mobiilsed töötoad, Ettevõtlusküla, 
Future Heroes, HK Unicorn Squad, Salvest ja Saare Food. 


