




Loov  Eesti  PESA on ainulaadne veebipõhine arenduskeskkond,  
mille vahendusel on võimalik saada tuge oma toote- või  
teenuseidee elluviimisel. 8 kuu vältel läbitakse nii ärimudeli, 
tootearenduse, turunduse, finants- kui ka juhtimismoodulid, kus 
professionaalsed koolitajad ning mentorid nõustavad ja suuna-
vad alustavate ettevõtjate toote või teenuse arendamist.  
Programmi tulemusena ollakse valmis turule sisenemiseks.

Lisaks PESA põhiprogrammile alustas 2016. aastal ka ekspordi  
arendamise programm PESA+, kus juba valmis tootega turul-
olevad loomeettevõtjad saavad esimesed teadmised ekspordi-
turgudele sisenemisest ning loovad oma esimesed väliskontak-
tid.

Käesolev kataloog annab ülevaate 2017. aasta lennu  
lennukatest ideeest, toodetest ja teenustest.

Soovime kõigile pesakatele tuult tiibadesse!
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www.piretkandler.com 
sumeporcelain@gmail.com

SUME on keraamik Piret Kändleri portselanistuudio. Sume disainib ja valmistab 
käsitsi portselanist lauanõude sarja ,mis koosneb tassidest, taldrikutest,  
topsidest, vaasidest jms. Nõudel on dekooriks mustvalged graafilised joonis-
tused digitrükitehnikas.  
 
Tsirkuse seeria on kollektsioon,mis on inspireeritud portselanistuudio asuko-
hast, kus on kunagi asunud Tsirkus. Tsirkus on lõbustusasutus, kus etendatakse 
julgust,osavust nõudvaid ning koomilise vaatemänge, mustkunsti ja akrobaatilisi 
trikke. On eriline privileeg katta kohvilaud Tsirkuse seeria nõudega, mis paku-
vad silmailu ja lisavad igasse koju värve ja müstikat. 
Rohkem tsirkust ja elu igasse päeva...

PIRET KÄNDLER

SUME



Foto: Priit Grepp
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sofiakaer@gmail.com
tel +372 564 54718

M&K maheveinid on valmistatud eestimaisetest marjadest ning puuviljadest. 
Veinid on 100% ökoloogiliselt puhtad. Veinide valmistamisalased teadmised on 
peres edasi antud juba põlvest põlve.

Tänapäeval on M&K Winery sarjas kolm erinevat veini: maasika-rabarberi, 
mustika ning õunavein. Neil on mõnus kergelt magus maitse ja nad sobivad 
aperitiivina ning desserdi kõrvale. Joogid on säilitus- ja värvainevabad, sobivad 
allergilistele inimestele. Pudelis säilivad hästi tänu suhkrule ning õigele  
säilitusmeetodile.

SERgEI MoNETov, SofIa KÄER

M&K WINERY
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www.facebook.com/resanukk/ 
resanukk@gmail.com

RESa TIITSMaa

RESA DEKORATIIVNUKUD

Nukukunstnik Resa dekoratiivnukud aastast 1993.
Resa nukumaailm on kirju nukuseltskond, kuhu võib mõnusalt ajaviiteks ära 
kaduda ning kõrvalt muiates vaadata nende tegemisi. Aeg-ajalt võib 
nukuseltskonda kohata ka näitustel.

Nukk Mari on mõeldud lastele mängimiseks ja täiskasvanutele silmarõõmuks. 
See on rõõmus nukuseltskond kuhu kuuluvad sõbrannad. Ja nagu tüdrukutel 
kombeks, meeldivad neile sarnased soengud ja kleidid.
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olesja.klink@gmail.com
valentinamoskaljova@gmail.com

Eestis elab rohkelt inimesi, kellele jääb Eesti kultuur võõraks ning tundmatuks. 
Reeglina on selle teadmatuse ning informeerimatuse taga ebapiisav keeleoskus, 
ajanappus või hoopiski tahtmise puudumine.  
 
Cultainment-i projektiga püüame siseneda eestikeelsesse kultuuriruumi ning teha 
uue infokeskkonna vahendusel tänapäevast kultuuri kättesaadavamaks. Meie 
peamiseks eesmärgiks on serveerida Eesti kultuuri lihtsas, arusaadavas ja  
kaasaegses keeles.  
 
Cultainment-i koduleheküljel saab tutvuda ning lugeda värsket informatsiooni 
muusika, kino, teatri, kunsti ja paljude muude kultuurikomponentide kohta.

oLESja KLINK, vaLENTINa MoSKaLjova

CULTAINMENT
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www.hansacrafts.com
meistrilt.meistrile@gmail.com

HansaCrafts on kaasaegne gild, mis ühendab meistreid eesmärgiga jagada oma 
oskusi. Hansacraftsi valikus on erinevate praktiliste esemete valmistamise  
komplektid, mis sisaldavad spetsiaalselt meistrite poolt välja valitud materjale,  
vahendeid ja tööriistu. Kõike, mida meistrid igapäevaselt oma töös kasutavad 
ning soovitavad teistele. Inglise ja vene keeles selged juhendid abistavad nii  
algajaid kui edasijõudnud soovitud tulemuseni jõudmisel ja on eelnevalt  
koolitustel meistri juhendamisel kümneid kordi läbi õpitud.

LILIaN BRISToL, SIgNE SuSI

hANSACRAfTS
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 www.loovusmaja.ee  
rave.puhm@gmail.com

Tagametsa Loovusmaja on erilise auraga koht, kus aeg saab nö korraks peatuda, 
et anda võimalus kunsti, loovuse, inimeste kohtumiseks, läbi mille saab  
võimalikuks luua midagi uut või taas avastada vana nii visuaalses kui mentaalses 
võtmes. Erinev keskkond koos loovust ergutavate tegevustega loob võimaluse 
inimeste potentsiaali avamiseks, püsivamate hoiakute tekkeks ja lisaväärtuse 
loomiseks edasises meeskonna koostöös.

Loovusmaja perenaine Rave Puhm on keraamikakunstnik ja loovterapeut.
Loovusmaja peremees Madis Puhm omab 20 aastast juhtimiskogemust nii era- kui 
rahvusvahelistes ettevõtetes.

RavE PuHM, MaDIS PuHM

TAGAMETSA LOOVUSMAJA
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triintsorits@gmail.com
pavel@upstairs-shop.com

Endine fitnesstreener Triin Tsorits ning tootedisainer Pavel Sidorenko on loomas 
oma meeskonnaga innovaatilist spordi/töökotti, kelle idee järgi kavandatav 
Urban Lifestyle Bag ühendab endas esteetilise välimuse nutikate funktsiooonidega 
ning võimaldab mugavalt ja kompaktselt organiseerida ühte kotti nii töö- kui  
trenniasjad. Kontseptsioon ei paku lihtsalt spordikoti uut mudelit, vaid see kujutab 
endast uut lähenemist teise nurga alt linnainimese aktiivsesse elustiili.

Trenniskäimine uuele tasemele!

TRIIN TSoRITS, PavEL SIDoRENKo

URBAN LIfESTYLE BAG
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www.maarjasoot.com 
design@maarjasoot.com

Maarja Sööt disainib ja valmistab boheemlasliku hõnguga täisnahast kotte ja 
aksessuaare, mis on mõeldud kandmiseks nii naistele kui meestele.  
Eriti paelub Maarjat multifunktsionaalsete süsteemide ja toodete välja töötamine.  
 
Tema valmistooted on inspireeritud varasematest tellimustöödest, arvestades  
klientide soovidega ning lahendades nende probleeme.  
 
Loomingus paneb ta erilist rõhku mugavusele ja vastupidavusele ning innustub 
reisimisest ja muusikast.

MaaRja SÖÖT

MAARJA SÖÖT
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www.hertta.net 
herttaknitwear@gmail.com

2016. aasta novembris asutatud omanimelise rõivabrändi HERTTA taga on  
tekstiilikunstnik/rätsep Hertta Võido, kelle esimesteks toodeteks on käsitsi  
valmistatud villased mantlid ja kindad.  
Tooted peegeldavad minu isiklikku nägemust linnlasest hõlmade lehvides ühest 
punktist teise ruttamas. Ärikohtumiselt kontorisse; kontorist kohvikusse;  
kõrvalepõige galeriisse ja raamatupoodi; jalutuskäik pargis, õhtu kontserdil või 
öötunnid klubis.  
 
HERTTA tooted on ajatu disainiga,esinduslikud igas olukorras ning neid on lihtne 
oma teiste lemmikute rõivastega kombineerida.

HERTTa vÕIDo

hERTTA
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www.nordicphotoblocks.com
nordicphotoblocks@gmail.com

Valmistame erikujulisi puidupilte. Paneme sulle tähenduslikud fotod puidule ja 
teeme neist puidupildid - sama erilised nagu sinu lugu!  
Mitte ainult ristkülikud, vaid ka ringid, ovaalid, südamed, kuubikud ning käe- ja 
kaelaehted.  
 
Ära lase mälestustel tuhmuda,  
puidupildid aitavad neid hoida ja näidata!

TaavI KaRu, gRETHE RÕÕM

NORDIC PhOTOBLOCKS
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www.creativespace.ee 
loraknyazeva@gmail.com

Creative Space on loominguline ruum inimestele, kes on huvitatud animatsioonist
ning kes on teistest loomingulistest kõrvalaladest – joonistamine, foto, heli,  
näitlejameisterlikkus illustratsioon...

Oma kätega multifilmi loomine on suurepärane loominguline eneseteostus nii 
lapsele kui ka täiskasvanule, annab võimaluse loomingulise mõtteviisi ning  
osavuse arenguks, loob huvitavaid ja kasulikke isiklikke kogemusi ning on vahel 
ka teraapiaefektiga.

Multifilm on erakordne võimalus kinkida tundeelamusi ja sooje mälestusi!
Ja ei ole tähtis, kui vana Te olete või millist ühiskondlikku positsiooni omate!

LaRISa KNyazEva

CREATIVE SPACE
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alena_novikova66@mail.ru 
www.baltinvest.eu

Projekti eesmärk on pakkuda Eestis kompleksseid konsultatsiooniteenuseid  
Venemaalt pärit ettevõtetele. Meie pakutavateks teenusteks on ettevõtete  
registreerimine, eksisteerivate ettevõtete ost ja müük, valmis ärimudelite ost ja 
müük. Sealhulgas ka osakute müük, investorite otsing, raamatupidamis- ja jurii-
diline abi, isiklike ning korporatiivsete varade juhtimine, ärikonsultatsioonid (äri-
plaanide koostamine jne). Miks on just Eestis kasulik ning mugav oma äri luua? 
 
-          Ettevõtte tulumaks – 0%

-          Ettevõte loomise jaoks vajalik kapital 2500 eurot, mida pole kohe vaja sisse maksta

-          Elektrooniline dokumendikäive

-          Liberaalne ettevõtluskeskkond, mugav maksusüsteem.

MaKSIM SEMÕKIN, aLjoNa NovIKova

LOO OMA äRI EESTIS



Создай свой бизнес в Эстонии
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www.avinurme.ee

Kesk Peipsimaad on üks oaas, justnagu saar Alutaguse metsade ja rabade 
vahel - Avinurme. Väikesest metsakülast kasvas kitsarööpmelise raudtee toel Eesti 
Puidupealinn, sest ei ole eset, mida avinurmikud ei oskaks puidust valmistada. 
Rikkalik pärandkultuur nii ajaloolises kui moodsas võtmes on kogetav  
muuseum-rongis, Puiduaidas, Elulaadikeskuses, kiriklas. 

PESA toel sai kokku pandud võrgustik, et ühiselt turundades Avinurme kui turis-
misihtkoha tuntust kasvatada. Iga osaleja kogemus ja nägemus pluss programmi 
jooksul saadud kõrvaltvaade annab sünergia, millega tõusta koostöös uuele 
tasandile. 
 
Avinurmikud ootavad Teid Avinurmes!

TIIu RooSMa, KaDRI vaHE

AVINURME - Eesti puidupealinn
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www.tieapron.com 
andres@tieapron.com

Tie&Aproni näol on tegemist lipspõlle ehk lipsusõlmega kaela kinnituva põllega.
Lips, algupäraselt tuntud kui staatuse sümbol, on läbinisti dekoratiivne  
aksessuaar. Samal ajal pole midagi praktilisemat ühest korralikust põllest.
Lipspõll ühendab endas lipsu märgilisuse ning põlle funktsionaalsuse.

Olgu Teil käsil toidunautimine või -valmistamine pere, sõprade või eriliste külaliste
ringis, lipspõlle stiil ja praktilisus tagavad igas mõttes hea maitse ning loovad
meeleolu. Lipspõll teeb Sind moekaks, see on lihtsalt kohandatav ning mis peam-
ine – lipspõlle kandes ei pea Sa iial muretseda, et lips supi sisse lipsaks.

Lipspõll pole mõeldud üksnes meestele - lipspõll teeb šikiks igaühe, kes seda
kannab.

aNDRES LaBI

TIE&APRON PESA+
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www.veneerium.com  
sales@veneerium.com

Halukaarik on vääriline abimees küttepuude kutsumiseks riidast tuppa kamina 
või ahju kõrvale. Täis laotud halukaarik mahutab 3-5 ahjutäit ja seda on lihtne 
liigutada kasvõi ühe käega! Halukaarik on mõeldud nutikale, avatud meelega ja 
ressurssi hindavale inimesele, kes teab ja oskab väärtustada rahu ja soojust, mida 
pakub elav tuli.  

Halukaariku disaini ja omaduste kujundamisel on peetud oluliseks, et seda saaks 
kasutada nii väljas kui sees, nii murul kui lumes kui toapõrandal. Et küttepuud 
saaks ühe laadimisega mugavalt ja efektiivselt riidast küttekolde kõrvale.  
Takistuseks ei ole ka trepid – aseta halukaarik ratastega vastu trepiastet ja tõmba 
pisut.

LauRI SEMEvSKy, SvEN jÜRgENSoN

hALUKAARIK PESA+
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www.woolish.ee 
eigo@woolish.ee

Kaubamärk WOOLISH 1928 sündis soovist ja nägemusest pakkuda naturaalsest 
materjalist klassikali tooteid, kus on tähelepanu pööratud pisidetailidele, mis 
annavad valmis toodetele originaalsuse ja ajatruu olemuse.  
 
Neljandat põlve kudumeid tootev pereettevõte pakub klassikalist disaini täna- 
päeva vajadustega tarbijale. Peamiselt toodetakse kodutekstiili, meeste- ja naiste- 
rõivad ning aksessuaare.  
 
100% naturaalne ja Woolish!

EIgo SIIMu

WOOLISh PESA+
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www.siksak.ee 
heli@traageldaja.ee

Traageldaja OÜ on 1994 aastal alustanud Eesti ettevõte.
Omame pikaajallisi kogemusi laudlinade, kardinate,madratsikatete, voodipesu, 
voodikatete, padjakatete ja muude sisustustekstiiltoodete õmblemises. 
Valmistame gobeläänkangast väga kauneid tooteid millega soovime luua  
meeldiva õhkkonna.
 

HELI SILLaoTS

TRAAGELDAJA PESA+
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www.koosdisain.ee 
info@koosdisain.ee

KOOSdisain on põhjamaise stiiliga kodutekstiilide bränd, mis kasutab traditsioonilisi 
materjale modernses võtmes. Kasutatavad kangad on looduslikud, nagu lina ja puuvill.
 
Kollektsiooni kuuluvad voodikatted, pleedid, padjakatted, käterätikud, saunalinad  
ja teised kodutekstiilid.
 
Eritellimusena valmistatakse kardinaid ja muid kodutekstiile Teile sobivate mõõtude 
järgi.

aNu RajaMÄE, KERLy KaLjuSTE.

KOOSDISAIN PESA+



Foto: Priit Grepp
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www.getkuma.com

KUMA Design on kunstnik Mari Ojasaare loodud nahaaksessuaaride bränd, 
mis on loodud stiilsele naisele, kes hindab naiselikku ilu, kuid tahab samal ajal 
särada vaid talle unikaalsel viisil.  
 
Inspireeritud loodusest ja toodetud keskkonnasõbralikult - KUMA Design  
taaselustab vanu traditsioone ning suhet loodusega, tuues killukese loodust meie 
igapäeva garderoobi.  KUMA Design liblik-prossid on valmistatud nahast ning 
kõik tooted valmivad Eesti käsitöömeistrite hoolsa pilgu all, kasutades vaid kõige 
kvaliteetsemaid materjale.    
 
Be a voice, not an echo!

RaIT ojaSaaR, MaRI ojaSaaR, LIIS PLuuM 
ja jaaNa KÜLIM

KUMA PESA+
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kristi@unika.ee
www.unika.ee

Järgmistel jõuludel jäta päriskuusk metsa ja plastikkuusk poodi ning too koju 
taaskasutatud papist ökokuusk!  
 
Pakume kodu, kontori või peosaali kaunistamiseks loodussõbralikke, mitmekord-
selt kasutatavaid disain-jõulukuuski. Meie jõulukuusk on ruumi- ja loodussäästlik, 
sest see on valmistatud täielikult taaskasutatud materjalidest ning see võtab  
lahtivõetuna väga vähe ruumi. Ja mis kõige tähtsam - see ei aja okkaid ning on 
täiesti kassikindel! Kuuski on erineva kõrguse ja värviga, ning selle  
kokkupanekuga saavad hakkama ka lapsed.  
 
Kokkupandavat kuuske on võimalik kasutada järjest päris mitmetel jõuludel,  
seega on tegemist investeeringuga mitmeks järgnevaks aastaks!

KRISTI TaMMINg

MUTABOR PESA+
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www.isekids.com
info@isekids.com

ISEkids on lõbus ja mänguline lasteriiete bränd 2-12 aastastele, mis on  
loodud väikestele unistajatele.  
 
Rõõmsate ja moekate kleitide ja mantlitega muutub iga päev pidupäevaks. 

LyaNE LIND

ISEKIDS PESA+
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www.xaos-design.com 
liina.adamsonehte@gmail.com

 
XAOS on 2015 aastal sündinud nahast aksessuaare valmistav bränd,  
mis ammutab peamiselt inspiratsiooni fetišmaailmast, olles nii justkui moe- ja 
fetišmaailma ühenduslüliks. Kuigi tootevalikus leidub ka magamistuppa sobivaid 
esemeid on tegu siiski brändiga, mis pakub eelkõige aksessuaare oma  
garderoobi vürtsitamiseks.  
 
Kanna kuidas tahad!

LIINa aDaMSoN

XAOS PESA+





PESA 2016/2017 PROGRAMMIS 
OSALESID VEEL:

Terje Rattur Tertur OÜ “head sõnad”
Gert Zavatski Smoked Sparrow OÜ Video Lakmustest
Julia Utkina ContempArt MTÜ Narva Ooperipäevad
Everyn Kallemets EVKA Projekt OÜ  Laste Seisutool
Egle Lillemäe, Triin Loosaar Okatsu OÜ KUDU
Õnne Mets VRQuiz
Silja Einberg GECC Konsultatsioonid OÜ praktilised poekotid
Taivo Liiva Cryptic OÜ põnevusstrateegiline mäng



Koolitajad: Indrek Maripuu, Anu-Mall Naarits, Anton Ossipovski, 
Sixten Heidmets, Margus J. Klaar, Dan Mikkin, Marko Saue,  
Aet Alev, Maire Otsus, Eva Leemet, Jaan Järv, Argo Sildvee

Mentorid: Mart Nilson, Enn Kerner, Jaanika Kikkas, Ranno Päi,  
Tiina Niinemägi, Katrin Sulg, Robert Pavlov, Juko-Mart Kõlar,  
Andrei Jeršov, Aleksandra Moorast, Hindrek Männik, Kaie 
Kaas-Ojavere, Külli Hansen, Madli Merila, Marju Tampõld, Imbi 
Lepik-Martinson, Kurre Ehrnsten, Kati Uusi-Rauva, Andrew Paterson

Koostööpartnerid: Marketingi Instituut, Neitsijärve Loovusait,  
Järvamaa Arenduskeskus, Ida-Viru Loomemajanduskeskus



TäNAME KÕIKI  
KOOLITAJAID, MENTOREID JA 

KOOSTÖÖPARTNEREID

www.looveesti.ee
pesa.looveesti.ee






