


Koolitajad: Indrek Maripuu, Anu-Mall Naarits, Sixten Heidmets,  
Dan Mikkin, Matis Metsala, Aet Alev, Eva Leemet, Kersti Kilg, Argo Sildvee

Mentorid: Mart Nilson, Enn Kerner, Jaanika Kikkas, Eva Ladva, Epp Luik, 
Yvelin Karu, Mariann Parktal, Piia Vettik-Leemet, Hindrek Männik, Mihkel 
Kahju, Katrin Jaaska, Sander Aasna, Riina Aasma, Gerda-Annika Aaslaid, 
Külli Hansen, 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  
elluviimisel. 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 viiendat korda läbi 
ekspordi arendamise programmi PESA+, kus juba valmis tootega turul-
olevad loomeettevõtjad saavad esimesed teadmised eksporditurgudele 
sisenemisest ning loovad oma esimesed väliskontaktid.
 
Käesolev kataloog annab ülevaate 2019. aasta lennu lennukatest  
ideedest, toodetest ja teenustest.

Soovime kõigile pesakatele tuult tiibadesse!
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Facebook: AgnesVeskiJewelry
Instagram: @agnes_veski_jewelry
agnesveskijewelry@gmail.com

Agnes Veski ehted on inspireeritud põhjamaisest ning Eesti loodusest, kasutades nii  
traditsioonilisi kullassepavõtteid kui ka ootamatuid metallitöötlemise tehnoloogiaid.  
Kõige populaarsem MOSSI ehteseeria on inspireeritud põhjamaisest metsast ja loodusest. 

Põdrasambla tükikesest võetud vorm on valatud hõbedasse. Protsessi käigus põleb 
samblatükk ära ning nii on iga ehe kordumatu. Kõik ehted valmivad käsitööna ning lisaks 
seeriaehetele on võimalik esitada eritellimusi.

AGNES VESKI

AGNES VESKI JEWELRY
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www.alyssup.com
kelliturmann@gmail.com

Alyssup valmistab kodusisustusaksessuaare uuskasutusmeetodi abil, sobitades omavahel 
erinevaid mustreid ja materjale. Albumite vahelehed on toodetud sertifitseeritud metsadest 
pärit toorainega, kus on tagatud metsade jätkusuutlik kasv.  
 
Liiga ilus, et loobuda!

KELLI TURMANN

ALYSSUP





PESA 2019

www.anneloo.ee
Facebook: Anneloo.keraamika
info@anneloo.ee

VIVIAN KLIMUŠEV

Anneloo OÜ on ettevõte, mis püüab  ühendada looduse ja loovuse, luues keraamikat 
eelkõige taimesõpradele, ühtlasi on loodus loomingu peamiseks inspiratsiooniallikaks.

Rippamplid, seinavaasid ja muud taimeanumad võimaldavad taimi paigutada erinevatesse 
ruumi osadesse nii horisontaal- kui vertikaalsuunal, andes võimaluse oma toadžunglit 
mitmekülgselt arendada.

Anneloo tooted kätkevad endas nii  inimlikku ebatäiust kui käsitöö soojust. Tänu lihtsatele 
vormidele sobituvad nad väga erinevatesse interjööridesse.

ANNELOO
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www.asila.ee
disain@asila.ee
Facebook: asiladisain
Instagram:@asiladisain

ALISA VASINA

ASILA

Asila brändiga sukeldud kunstnik Alisa Vasina peeglitagusesse maailma, täis pööraseid ja 
vastuolulisi olendeid. Brändi tootevalikus leiad kunstniku illustratsioonidel põhinevat disaini 
nii moe kui ka kodukujunduse valdkonnast. 
 
Illustratsioonid on kunstnikule omase  huumorimeelega – mis on vahel mõnus, mõnikord 
ebameeldiv ning kohati sarkastiline. 
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www.helg.ee

Helg on eestimaine värskele emale ja tema beebile mõeldud riiete ja aksessuaaride  
kaubamärk, mille eesmärk on tagada, et naine saaks nautida emadust ja läheduse loomist 
oma pisibeebiga ja tunneks ennast seejuures ilusa naisena!
Et emal oleks lihtsam, on Helg valmistanud ka naisteriietega harmoneeruva kollektsiooni 
beebidele. Oleme mõelnud ka nendele pisikestele, kes on otsustanud tulla pisut varem ja nii 
on osa meie toodetest saadaval juba suurusnumbrist 44.
Kõik Helg tooted on kavandatud ja õmmeldud Eestis. Sellega tagame toodete oluliselt 
parema kvaliteedi ja seisame ka selle eest, et meie tooted on valmistatud eetiliselt, õiglaselt 
ning keskkonda hoidvalt. 
Helg esimesest kollektsioonist leiab ema endale ja beebile riided sünnitusmajja, koju ja ka 
väljas käimiseks.

EVELYN MÜÜRSEPP

HELG
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MARI-LIIS TAMM, MIKO LUHA

INTEGRATIONLAB

www.integrationlab.ee
info@integrationlab.ee

Minnes uude kooli või töökohta, kas oled tundnud nagu sul oleks kolm numbrit väiksem 
särk seljas või tundnud kartust, et sul on hamba vahel salatitükid? Raske on leida uusi  
tutvusi ja seltskonda sisse sulanduda? Lisa nimistusse veel võõras keel, teine nahavärv või 
kultuuriline taust ja olukord muutub veelgi keerulisemaks. IntegrationLab on pühendunud 
just sellele probleemile lahenduse leidmiseks. Meie lihtne “jää murdmise” kaardimäng  
nimega Become Local, on mõeldud eelkõige Eestis elavatale ja töötavatele välismaalastele.
Kaardid sisaldavad ainult Eestile omaseid sõnu ja väljendeid ning on vürtsitatud rohke 
huumoriga.
Sõnad ja väljendid, mida ei leia sõnaraamatust ega keelekoolitustelt.
Sõnad ja väljendid, mida iga eestlane teab ja kasutab igapäevaselt.
Sõnad ja väljendid, mis murravad esimese jää, kukutavad raudse eesriide ja tekitavad 
sõprussuhteid igaveseks.
Saagem kohalikeks!
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www.magusameistrid.ee
www.magusameistrid.com
www.wibesuperfoods.com

KRISTEL UIBO

MAGUSAMEISTRID

PÄRIS 
PÄRIS koondab enda alla premium ärikingid ideest teostuseni. PÄRIS kingitusi tehes toetad 
ka mahemõtlemist, sest lisaks Peruu mahekakaost valmivale šokolaadile koosneb suur osa 
imemaitsvatest käsitöökommidest Eesti mahetalude värskest toodangust, kõike kroonimas 
meie oma metsamarjad ja -taimed. Kes proovinud, see teab - kõik on PÄRIS.

WIBE 
WIBE on superfoodide, smuutisegude ja batoonide sari, milles põhitooni annavad meie 
oma põhjamaised väetaimed ja metsikud marjad. Metsiku ja puhta looduse jõud sinu 
igapäevase teadliku toiduna.
Wild Berries = WIBE :)
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JANIKA SOLMANN

SOLMANN

info@solmann.ee
www.solmann.ee
Facebook: naturalsolmann
Instagram: @naturalsolmann

SOLMANN on loodustekstiilide bränd, mis kasutab oma loomingus taimi. Kõik naturaal-
setele kangastele jõudvad värvid ja mustrid on saadud loodusest. Iga leht ja õis, mida 
kasutatakse kangaste trükkimiseks, hoiab endas isiklikku lugu ja ainulaadset energiat. Olgu 
selleks padjakatted, millel tõeliselt naiselikud pojengilehed või peiulillekollane laudlina, 
mida mööda looklevad mets-viinapuu väädid. Tootmisprotsessis ei kasutata sünteetilisi  
värvaineid - kõik pigmendid on saadud otse taimedest või on looduslikku päritolu.
Aeg-ajalt korraldab SOLMANN inspireerivaid töötubasid, kus soovijad saavad ise 
taimetrükikunsti proovida. 
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Facebook: Nordic Comfort
marliis17@gmail.com
www.nordiccomfort.eu

Nordic Comfort on põhjamaisest disainikeelest kantud elustiilibränd kõigile, kes hindavad 
kvaliteetseid tooteid ja jätkusuutlikku mugavust.

Keskendume eelkõige naturaalsetele materjalidele, mis on ihusõbralikud (linane, meriino-
vill, orgaaniline puuvillane, tencel) ja avaldavad keskkonnale vähem mõju.

MARLIIS ROSENBAUM, RIINA PALU

NORDIC COMFORT



Nord ic  Comfo r t
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MARIKA SAARD

SISEKAEMUSE  
METAFOORKAARDID

OÜ SotsiaalDisain
Telefon: 55942986
marika@sotsiaaldisain.ee

„Sisekaemuse” metafoorkaartide sarjad on täiendavaks töövahendiks psühholoogidele, 
terapeutidele, lepitajatele, superviisoritele ja teistele inimestega töötavatele  
professionaalidele.  Metafoorkaardid pakuvad suurepärast võimalust tõhustada oma tööd 
klientidega ja seda nii individuaal- kui ka grupitöös. 
 
“Sisekaemuse” kaardid aitavad inimesel avada ja väljendada oma sisemaailmas peituvat 
ning professionaalil mõista, millises maailmas klient elab. “Sisekaemuse” tooteid saab oma-
vahel kombineerida, kaarte saab kasutada iga teema ning probleemi juures.
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www.ubent.ee
pronksist@gmail.com

VILJO NAARITS

UBENT

uBent on tootesari, mis on valmistatud puidu auruga painutamise tehnikat kasutades.  
See meetod võimaldab luua täispuidust kumerpindu jättes puidukiu kogu detaili ulatuses 
paralleelseks pinnaga. Sellest tulenevalt säilitab iga detail loomuliku tugevuse ja  
puidumustri. Auruga painutamine on puidutöötlemise tehnika, mille puhul töödeldakse  
auruga puitu, kasutades selleks aurukambrit. Rakendatav kuumus ja niiskus muudavad 
puidu painduvaks, et seda siis vastavalt vajadusele vormida. 
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UNELEJA
NELE LAANEMÄE

info@artonella.ee
www.uneleja.ee

Artonella OÜ disainib ja toodab Uneleja brändi all laste disainvoodipesu, seda nii 
beebidele kui ka suurematele lastele. Meie kangamustrid on põhjamaised, oma tooted 
valmistame pehmest ja väga kvaliteetsest puuvillakangast. 2018 aasta märtsis saime oma 
toodetele OEKO-TEX 100 sertifikaadi, mis tähendab, et meie tooted on  testitud kahjulike 
ainete suhtes ning need on nahasõbralikud ka kõige pisematele. Oma voodipesu müüme 
netipoes aadressil www.uneleja.ee, ka kauplustes, näiteks disainifirma Kaissu kaupluses 
Viimsi Äritares, Solarise keskuse Levi Disain poes.
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OÜ Vabakala
Telefon: 51 89 386
erkki.naaris@gmail.com
Facebook: tehnoloog

VABAKALA
ERKKI NAARIS

Tootearenduse ja tehnoloogia tugi puidu- ja mööblitööstusele. 

Tootearendus ei ole ainult disain. Tootearendus on protsess, mis leiab optimaalse  
lahenduse- disaini, kliendi soovide ja ettevõtte võimaluste ja toote hinna vahel. 

Iga päevaga järjest rohkem soovib klient uusi ja erinevaid lahendusi, personaalsemaid 
pakkumisi. Samas - iga päevaga järjest rohkem tahavad tootjad mahtusid kasvatada oma 
protsesse efektiivsemaks ja paremaks muuta. 

Erinevate disaini ideede, uute ja vanade tehnoloogiliste võimaluste ning kliendi soovide 
kaardistamise abil saab arendada toote, mis on klientidele meeldiv ja samas  
tootmissõbralik.
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BIRGIT PÄHLAPUU

VERANDA

birgitpahlapuu@gmail.com

Kevadel kui päike juba kõrgemalt käib, on veranda sobiv koht nautimaks esimesi  
päikesekiiri, seal on hea lugeda raamatut, kuulata muusikat, vestelda sõpradega ning 
nautida head veini.
Veranda akendes kasutati sageli ka värvilisi klaase. Värvidemäng seostub verandaga ka 
päikesekülluse tõttu. Päikesekiirtesse asetatud lihvitud ja lõigatud klaas heidab enda ümber 
spekrivärvides valguslaike.
 
Käsitööpokaalide seeria teeb mitmekesisemaks erinevad värvilahendused klaaside jalal ja 
tallal. Kupaosas on erinevaid vorme neli, kuid erinev värvilahendus annab võimaluse luua 
ühest klaasitüübist kuus erineva väljanägemisega toodet.
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wings@palmsart.com
www.palmsart.com
Facebook: Wings by Palms Art
Instagram: @wingsbypalmsart

WINGS BY PALMS ART
KARIN PALM

 Wings by Palms Art on sündinud taevalikust inspiratsioonist. Soovime olla abiks, et meelde 
tuletada oskus hetke nautida, luua meistriteoseid, uudistada siira pilguga maailma ja usku-
da imedesse, just nagu meie armsad väiksed lapsed seda teevad. Pakume inglitiibadega 
kaunistatud lastemööblit ja muid taevalikult disainitud sisustusdetaile, et ei ununeks fanataa-
siarikkad mõttelennud ja usk iseenda jõusse, mis tiivustatud tingimusteta armastusest.
 
Perega koos veedetud kvaliteetaeg. Siiras rõõm. Hetkes iseendana kohalolek. Naerukilked. 
Helgus, mis tekib ema südames, kes imetleb oma väikest tütart istumas inglitiibadega 
toolil, loomas unikaalseid meistriteoseid. Loome unikaalset disaini eesmärgiga taevalik 
õnn ja rõõm maa peale tuua. Kogu Wings by Palms Art kollektsioon on loodud imesid täis 
lapsepõlve jaoks!





PROGRAMMIS OSALESID
VEEL
Piret Mägi - Soon Collab OÜ - showroom
Kalev Mehide - Ungrukivi OÜ - paekivitooted
Margit Pruul Vaba Aed OÜ - HIID taimepreparaadid
Paula Kristel Kaljula Envy Handicraft OÜ - ehted
Maria-Eva Mägi Toores Jõud OÜ - looduslikud käsitöömaiustused
Eliia Laats FysioPai OÜ - füsioteraapia abivahend 






