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Koolitajad: Indrek Maripuu, Anu-Mall Naarits, Anton Ossipovski,  
Sixten Heidmets, Margus J. Klaar, Dan Mikkin, Matis Metsala, Aet Alev, 
Eva Leemet, Kersti Kilg, Jaan Järv, Karin Kiviste, Argo Sildvee, Eero Kotli

Mentorid: Mart Nilson, Enn Kerner, Jaanika Kikkas, Eva Ladva, Epp Luik, 
Yvelin Karu, Tiiu Allikmäe, Kristjan Võrno, Maarja Pehk, Erika Aasa,  
Rain Pärn, Sander Aasna, Kristel Kivi, Juta Soplepman, Mart Repnau,  
Külli Hansen, Madli Merila, Mariann Valk, Ülo Vihma, Viivika Lumberg, 
Kati Uusi-Rauva, Andrew Paterson.

Koostööpartnerid: Marketingi Instituut, Neitsijärve Loovusait, Järvamaa 
Arenduskeskus, Ida-Viru Loomemajanduskeskus, Läänemaa Käsitöö Liit, 
Saaremaa Loomemaja, Hiiumaa Arenduskeskus, Väärt Raplamaa Toode.

Täname!

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

Lisaks PESA põhiprogrammile viisime sel hooajal neljandat korda läbi 
ekspordi arendamise programmi PESA+, kus juba valmis tootega turu-
lolevad loomeettevõtjad saavad esimesed teadmised eksporditurgudele 
sisenemisest ning loovad oma esimesed väliskontaktid. Et veelgi toetada 
ettevõtete eksporditegevusi, lõime ekspordiagentide programmi SILD  
ning tutvustame selles kataloogis kahte esimest disainisaadikut.
 
Käesolev kataloog annab ülevaate 2018. aasta lennu lennukatest  
ideedest, toodetest ja teenustest. 

Soovime kõigile pesakatele tuult tiibadesse!
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hello@babyluv.ee
+372 5553 3545
babyluv.ee

Babyluv sündis soovist pakkuda oma pisikesele beebile parimat kvaliteeti, turvalisi  
lahendusi ja seda kõike võimalikult naturaalselt. Valmistame oma tooteid samasuguse 
armastusega nagu oma lapsele. 

Oleme valmis saanud oma esimese tootega, milleks on kasevineerist disain beebivoodi. 
Voodi teeb eriliseks uudne esipaneel, mis on vaid ühe liigutusega turvaliselt eemaldatav. 
Kruvikeerajad jäävad minevikku ning beebi saab nii üksi kui vanemate kõrval mõnusat  
und nautida.

CARINA KUKK, KEIRO VANTSI

BABYLUV
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dotporcelainjewelry@gmail.com

DOT on värvilisest portselanist ehtesari, mida katab väärismetallist (kuld, hõbe, plaatina) 
dekoratsioon. 

Ehtesari on sündinud ühe väga kirjusid väljakutseid pakkunud aasta jooksul ning tähistab 
omal kombel väga täpselt selle jooksul läbikogetut, väljendades ühteaegu õrnust ja tuge-
vust, minimalismi ja luksust. 

Aasta jooksul said väga paljud unistused teoks ja samas tekkis neid ka aina juurde ning 
kõik tundub võimalik. Just sellest sündis ka uue ehteseeria nimi DOT - Dreams of Terje. 

TERJE MEISTERSON

DOT
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https://polgutalu.weebly.com/
ene.laur@neti.ee

ENE LAUR

Enekun OÜ on pärimusmeditsiini ja apiteraapiaga tegelev elustiili ettevõte Raplamaal  
Lõpemetsa külas Polgu talus. Kogun, talletan ja õpetan pärimust, taimede ja mesilaste  
hingeelu ning pärimusmeditsiini.  Valmistan looduslikke salve, kehahoolitsejaid ning  
sääse- ja puugipeletajat „Suvepaine“.  
 
Õpetan elama loodusega kooskõlas, lugu pidama kõigest elavast meie ümber ja  
ammutama jõudu loodusest. Korraldan kaerakile, pärimusmaiustuste  ja kehahoolitseja 
valmistamise õpitubasid Enekun-i toredas mesimajas ning õpperetki mesilas.

ENEKUN
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flawsomer@gmail.com

ENELI VALGE

FLAWSOME

Flawsome on „veaga“ naturaalsest nahast lukstooteid pakkuv tsunft. Flawsome saab  
endale seda luksust lubada, et tootel on viga. See on bränd, kes võtab vead omaks, 
teades, et need võivad olla suurepärased. Viga ongi selle brändi perfektsus.  
Flawsome’i disainil ei puudu kunagi vaevumärgatav tahtlik eksitus – flawsome.  

Flawsome’i hoiakud viitavad elukvaliteedile - aeglane elutempo tähendab oma elu  
ümberkujundamist. Aega suhelda, seigelda, võtta vabalt. Sihiks ongi oma nahktoodetega 
tekitada inimestes head vibe’i. Tähtis on põhjalikkus ja isikupärasus. 

Esteetiline piir asub kasulikkuse ja säästlikkuse vahel – segu sellest, mis peegeldab inimlik-
ku, looduslikku või tööstuslikku eksitust. See bränd ei lähe kaasa tarbimisühiskonna poolt 
dikteeritud elutempoga, sest kiirus ei võimalda süveneda detailidesse. Flawsome valmistab 
käsitsi tooteid, kus kvaliteet on peremees ja ese on luksus.
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MEELI PANDIS, MADE PANDIS

HANDICRAFT EXPERIENCE  
ESTONIA 

www.handicraftestonia.ee
craftestonia@gmail.com
+372 553 1144

Loometurismi ettevõte, mis keskendub käsitööreisidele, viies kokku huvilised väljastpoolt  
Eestit ja Eestist käsitöömeistritega Eestis. Eesmärk on pakkuda välis- ja sisetarbijatele 
käsitööturismi teenust ja toetada Eesti käsitöötraditsiooni ja -oskuste säilitamist ja levitamist. 
Keskendutakse väikegruppidele (6–12 inimest), mis võimaldab klientide individuaalsetele 
huvidele vastavat enesearendust ja kvaliteetaega. 

Travel through the secret wisdom of traditional patterns.
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KATRIN ARRAK

HETKEPÜÜDJA

katrin@hetkepyydja.eu
www.hetkepyydja.eu

Hetkepüüdja pood on loodud kosutuseks hingele. Sealt leiab nii poolvääriskive, kui ka 
nendest valmistatud ehteid, mis toetavad ja annavad elule juurde rõõmu ja sära. Samuti 
leidub imelisi viirukeid, mis täidavad ruumi meeldiva ja kosutava lõhnaga, arendavaid ja 
põnevaid raamatuid, maagilisi unenäopüüdjaid, mis lubavad sinu juurde tulla vaid headel 
ja sulle kasulikel unenägudel.

Hetkepüüdjas toimub ka erinevaid õpitubasid keraamikast poolvääriskividest ehete  
valmistamiseni. Kui sul on soov veeta toredat aega sõpradega ja õppida juurde mõni 
põnev tehnika, siis võta julgesti ühendust.

Hetkepüüdja nimi tuli tundest, et on vaja rohkem märgata ja tähelepanu pöörata hetkes 
olemisele ning selle nautimisele. Oled oodatud Haapsallu, Karja 16 koos meiega imelisi 
hetki püüdma.
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www.krohvstuudio.ee
krohvstuudio@gmail.com

KRISTINA MASEN,  ILONA TINT

KROHV FOTO JA JUMESTUS

Milline sa enda meelest oled? Ja kuidas see teistele välja paistab?  
KROHV on tandem supernaistest, kelle eesmärk on tuua inimestest ja tegemistest välja need 
kõige isikupärasemad ning vingemad küljed nii, et need ka teistele kaugele välja paistaksid. 
Elu on liiga lühike ja maailm liialt kirju, et olla hall ning silmapaistmatu!  

Olgu lahendusi tarvis kas moe- või fantaasiasessioonideks, pulmadeks, sünnipäevadeks, 
oma ettevõtte reklaamimiseks või lihtsalt argiellu särtsu lisamiseks, fotograaf Kristina Masen 
ja jumestaja Ilona Tint on alati valmis kõikidest kastidest välja mõtlema ja vajadusel uusi 
ehitama. 
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MIKK VAINIK, TOMEK TOSIN

KUKKUR

info@kukkur.ee

Kukkur.ee on alates 2015. aastast tegelenud rahakottide, kaardihoidjate jm  
vahendusmüügiga, soovides pakkuda Eesti turule stiilseid ja moodsaid rahakotte.  
 
PESA koolituse raames oleme arendanud oma taskuaksessuaaride sarja VURLE esimese 
toote - kaardihoidja. Edasi soovime tootevalikut arendada ja liikuda oma toodetega 
eksporditurgudele. Eristume nii materjalivaliku poolest kui ka aksessuaaride funktsionaalsusi 
uudsetel viisidel kombineerides. VURLE on moodsa linnainimese ustav kaaslane nii oodatud 
kui ootamatuteks olukordadeks. 
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www.laad.ee
aita@laad.ee

Kaubamärk Laad on sündinud soovist kujundada ja toota sisustuselemente, lähtudes  
väärikaid materjale ning oskustööd väärtustavast mõttelaadist. 

Valgustid, sisustusdetailid, väikemööbel, tekstiilelemendid. Traditsioonilised detailid  
modernises vormis ja moodsad tehnilised lahendused klassikalises esemes.

AITA TEIGAR

LAAD
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HELENA EHRENBUSCH

LUIDJA TSIRKUSETALU

www.tsirkusetalu.com
tsirkusetalu@gmail.com
tel.+372 5024163

Luidja Tsirkusetalu on paik maagilisel Hiiumaa saarel, kus unistustel on võimalus ellu  
ärgata. Saarereisi tipphetkeks on Tsirkusetalu elamusseikluse pakett tuleteatri  
fantaasiamaailma. Seiklus on külluslik oma kultuuriliste ja sotsiaalsete elamuste poolest, 
sisaldades tuleteatrit, töötubade kunsti, eksklusiivseid puhkusepakkumisi ja sotsiaalset 
tsirkust. Järgmise arendusideena on töös hubane kunstiresidentuur ning Luidja Tsirkusetalu 
vaimustavad aiad. Tere tulemast!
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www.moemuusa.com
moe.muusa@gmail.com

LIISI KUMMER-LEMAN

MOE MUUSA DISAINIVABRIK

Moe Muusa Disainivabriku brändi ambitsioon on tuua unikaalne ning modernne  
karakter elamisruumi ning jagada visiooni disainist ja elustiilist. Inspiratsioon puhtast  
loodusest ja igapäevasest elust Eesti saarel. 
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MUHUMUSTER
TRIINU TRAUMANN

triinu.traumann@gmail.com 
+372 5034662

Elan ja töötan kaunil Muhu saarel, kus täitub peagi kümme aastat loovettevõtjana  
toimetades. Olles siin sündinud ja kasvanud, aga ka linnas elades on siinne pärand  
mind sügavalt mõjutanud ning alateadlikult saatnud kogu mu elu. Oma töös kasutangi  
oma loovat meelt ning käsitööoskusi, mida inspireerivad erinevad muhu tekstiilid ja  
mustrid.  Tundub, et see tee on lõputu ja üllatusi täis.  

PESA programmiga liitusin seepärast,  et soovisin ette võtta suuremaid muutusi ning  
õppida oma ala spetsialistidelt, samas õppides tundma ning analüüsima oma ettevõtet 
erinevate nurkade alt. Sellise koostöö ja mõttetegevuse tulemusena on tänaseks sündinud 
minu esimene kollektsioon naturaalsetest kangastest sisustustekstiile,  mida kaunistavad  
siis minu loodud trükimustrid. Ikka autorilooming ja kordumatu ning ainulaane ja minu- 
päraselt kirju ning külluslik. 
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piret@mudu.ee

NIIDIK
PIRET PÄRNAPUU

Niidik on käsitööpaberist tükike, milles on augud, midapidi ridapidi üles-alla niidi ja  
nõelaga tikkides moodustub muster.  Komplekti kuuluvad eelaugustatud puuvillapaber,  
nõel ja niidid. 
 
Paberile tikkimine on jõu- ja ajakohane igaühele, sõltumata oskuste ja näpuosavuse  
hulgast. Tegevusest saadavaid naudinguid on mitmeid: rõõm isetegemisest, kaunite  
värvide teraapia, niitide mustris olemise näpuga silitatav reljeef, läbi aukude paistev  
valgus, päevade pikenemine aeglaselt kulgevast ajast, mustri tikkimise mõju enda  
sisemiste mustrite korrastamisele ja märkamisele. Aistingute hulk tekitab emotsionaalse 
heaolutunde.  
 
Esimesena sünnivad Noarootsi, Koeru ja Simuna kihelkonna kirivöömustrilised järjehoidjad.
PABERILE TIKKIMINE ON MÕNUS NAGU LAPSEPÕLV
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MAARIKA MARTINS

TEACUP GOBLINS

teacupgoblins@teacupgoblins.com
www.teacupgoblins.com

Teacup Goblins on ettevõte, mis tegeleb originaalsete kleepsude jm trükitud toodete  
müümisega välisturgudele. Kõik meie kujundused on unikaalsed, mistõttu on tooted ise ka 
brändi arendamisel kesksel kohal. 

Peamiseks tooteks, mida hetkel müüme, on kleepsud, sest neid on lihtne ja odav toota ja 
need on muutunud populaarseks ka täiskasvanute seas.

Brändi fookuses on meeltlahutavad, positiivsete sõnumitega ja/või naljakad karakteritel 
põhinevad kujundused (üheks läbivaks teemaks on kassid) ning turundamisel saaksime 
keskenduda loojutustamisele, kasutades oma karaktereid. 
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tiiu.treier@gmail.com

WAAS
TIIU TREIER

WAAS on sündinud tungist eristuda, olla huvitav ja veidi kiiksuga. WAASi perenaine Tiiu 
Treier otsib pidevalt põnevusega viise, kuidas korrapärane muuta huvitavalt korrapäratuks, 
et korrapärane elu veidi huvitavamaks muuta. 

WAAS teeb skandinaavialiku ja puhta vormikeelega portselanist tarbekeraamikat, mis on 
ühtlasi intrigeeriv kui ka elegantne sobitumaks hästi nii modensesse kui ka klassikalisse 
interjööri.
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amiikoda@gmail.com
www.amiikoda.ee

Amii lõhnaküünlad valmivad käsitööna väikestes partiides kvaliteetsest sojavahast,  
millesse on lisatud parimaid tõeseid aroome ja looduslikke pastelseid värve.  
 
Sojavaha pärineb taastuvast loodusvarast- sojaubadest. Sojavaha on keskkonnasõbralik ja 
looduses  täielikult lagunev. Amii lõhnaküünlad täidavad Sinu toad imeliste aroomidega, 
luues mõnusalt õdusa meeleolu. Amii küünlakojas saab võtta osa küünalde valamise  
töötubadest või tellida endale küünal eritellimusena.

ANNIKI TRUU, REIMO NEBOKAT

AMII PESA+
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catreeou@gmail.com 
www.baiadecor.ee
+372 5289529, +372 5162548

Baia Decor on bränd, mis loodud väikses kuurortlinnas Haapsalus ja on pereettevõte.  
Baia Decor teeb puidust kõrvarõngaid. Samuti valmistame unikaalseid puidust naiste  
käekotte.  

Tooted on valmistatud puidust ja loodud armastusega, saades inspiratsiooni  
loodusest ja meist ümbritsevast. Meie ehted on loodud naisele, kes on unistav, kirglik ja  
tugev. Nautides elu lihtsaid rõõme; varasel koidikul jalutamist, päikese puudutust nahal, 
mere rannas soojal liival lebamist, tundes kerget puidu lõhna. Selliselt iseloomustades  
võib ära tunda Baia Decori kliendid, kellele meeldivad lihtsad ja köitvad asjad. 
Samuti osutame teenust lasergraveerimise ja -lõikamise osas. 

KARIN ZAHHAROV, URMAS ZAHHAROV

BAIA DECOR PESA+
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www.berrichi.ee
berit@berrichi.ee

BERIT JOOSEP

BERRICHI

Berrichi on sündinud usust, et puhas ja looduslik on nahale parim.  
Berrichis kohtuvad traditsioonid ja teadus: kaks aastat uurimistööd Aasia iluarsenalis  
sajandeid tuntud vetikate ning eri maade looduskosmeetikast pärit super-õlidega.  
 
Berrichi on eestimaine looduskosmeetika, mis toidab, taastab ja kaitseb nahka sügavuti. 
Tulemuseks on ühtlane jume ja tekstuur, loomulik elastsus ning kaitsevõime.

PESA+
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MEELIKA TAMMEVESKI, LAURI-KAAREL MERI

DEMOOG  
DESIGN HOUSE

www.demoog.ee  
kiki@demoog.ee 
+372 529 6149

DeMoog Design House – Hingelt härrasmeestele!

Kohalike nahameistrite poolt käsitööna loodud nahast lipsud ja aksessuaarid.
Põhjamaiselt puhas disain. Kummardus Tallinna kuulsate käsitöögildide traditsioonidele. 
Ajatu käekiri, mis kestab põlvkondi. Valmistatud Tallinnas DeMoogi Disainimajas.

PESA+
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www.krstuudio.ee
helen@krstuudio.ee

KR Stuudio põhitegevuseks on vineeri ning kergmaterjalide laserlõikamine ning laser-
graveerimine ning sealjuures ka omatoodete disainimine ja tootmine.  
 
Meie portfelli kuuluvad nii sisekujunduselemendid (laelambid, laualambid, seinakaunis-
tused), kodukaubad (vaagnad) kui ka lastetooted (pusled, jooksuratas Hoog).  

Kõiki meie tooteid on vastavalt kliendi soovile võimalik personaliseerida ning samuti  
oleme valmis koostöös kliendiga välja töötama uusi tooteid.

KR STUUDIO
HELEN RAUDSEPP

PESA+
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www.lisakroeber.com  
lisakroeber@gmail.com 
+372 55956262

LISA KRÖBER

LISA KROEBER 
JEWELLERY

Lisa Kroeber Jewellery on Eesti ehtebränd, mida loob saksa disainer Lisa Kröber.
Armastuse ja keskendumisega mängib Lisa Kröber värvide, kujundite ja erinevate  
materjalidega, et luua ainulaadseid ehteid nii väikestes seeriates kui ka näitustele.  
Kõik ehted on käsitsi valmistatud ja toodetud Eestis. 

Materjalid, mis tootevalikus enamasti kasutust leiavad, on erinevad väärismetallid või  
puit, väikesed vääriskivid või sünteetilised. Need on valitud, kombineeritud, kujundatud  
ja kasutatud ehete jaoks, mis on positiivsed, hip ja sobivad kõigile ning kõikjal. Minnes  
pidulikule üritusele või kohtumisele lihtsalt oma parima sõbraga, võid alati leida  
Lisa Kroeber Jewellery kollektsioonist sobiva ehte.

PESA+
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KATTI LINDEBERG

LOODUSSPA

www.loodusspa.ee
info@loodusspa.ee

LoodusSPA tooted valmivad Raplamaal käsitööna. Meie ettevõtmine kannab mõtet:
KEHA ON MEIE HINGE KODU, MILLE EEST TULEB HÄSTI HOOLITSEDA

LoodusSPA tooted ühendavad looduslikke õlisid, taimseid komponente, puhtaid lõhnu  
loodusest ja armastust nende toodete loomisel, et need paitaksid nii ihu kui ka hinge.

Meie kirg on valmistada tooteid, mis pakuvad kasutamisel meeldejäävat elamust ja  
aitavad naha eest hästi hoolitseda. Looduslike õlide, vitamiinide ja antioksüdantide  
tasakaal meie toodetes pakub nahale suurepärast niisutavat ja pehmendavat toimet.
Soovime, et meie kliendid kogeksid meie tooteid kasutades parimaid emotsioone ja  
naudiksid nii toodete kasutamist kui ka endale võetud aega.

PESA+
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www.loond.eu
info@loond.eu

NELLI KERDE

LOONDSPA

Põhjamaine spaakosmeetika bränd loond° on alguse saanud usust puhta ja karge looduse 
vastu, mis toidab keha, vaimu ja meeli oma naturaalsuses. Väikeses Põhjamaa riigis nimega 
Eesti tähistab sõna loond ühe maausu järgi loodust.

loond° soovib anda edasi jõudu, mida kannavad endas põhjamaises puhtas ja karmis 
kliimas kasvavad tugevad taimed ning loodusannid! Meie looduskosmeetika tooted  
toidavad nahka kasulike ainetega, aitavad lõõgastuda, korraks peatuda ja võtta aega 
iseendale. Põhjamaisest toorainest loond° looduskosmeetika tooted on väljaarendatud 
koostöös teadlaste ja wellness spaadega ning on mõeldud nii professionaalseks kui ka 
tavakasutamiseks.

PESA+



PESA 2018

info@estsdesign.nl

Alates 2018. aasta  jaanuarist tegelen aktiivselt Eesti loomeettevõtetele võimaluste  
loomisega Hollandi turul. See on sageli sobiv turg oma toodete testimiseks, enne kui  
alustatakse eksportimisega laiemal skaalal.  

Pakun agenditeenust, mille raames teostan nt turu-uuringuid, loon kontakte potentsiaalsete 
edasimüüjate ja klientidega, haldan kohapealset kliendisuhtlust ja müügiprotsesse,  
esindan ettevõtteid messidel, toetan vajadusel tootearenduse ning turunduse teemal jne. 
Usun, et sindki innustaks see kui sinu tooted jõuaksid mõnda kanaliäärsesse  
miljöörikkasse poekesse.

EVE REINCKE
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JAANIKA KIKKAS

www.agate.ee
info@agate.ee 
+372 56651858

Agate agentuur on ettevõte, kes pakub agenditeenust disaineritele õigete müügikanalite 
leidmisel Eestis ja välisturgudel. Lisategevustena korraldatakse pop-up üritusi ja esindatakse 
messidel või disainiturgudel. Võta meiega ühendust ja Agate meeskond aitab rõõmu tuua 
Sinu argiellu, koos leiame lahenduse tekkinud olukordadele. 



PROGRAMMIS OSALESID
VEEL
Marje Kallaste Wooden Lifestyle OÜ puidust kikilipsud
Sigrid Keskküla Blessix OÜ kosmeetika
Kerttu Küünarpuu Ajataju OÜ restauraatorid
Sigrid Valter Mirdimeri OÜ kudumid
Juhan Kokla Spoony OÜ
Kaspar Maide North-West Group OÜ jääpurjekas
Maarja-Liisa Raid keraamikatöökoda
Annamari Kenk Huup OÜ rõivad
Elo Uibokand Elo Tree OÜ ehted




