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Kevin Hass

Viktoriin eakaaslastele.
https://jeopardylabs.com/play/creatloni-meeskonnamngu-kuldvillak2
Intervjuu ettevõtjaga.
Meie intervjueerisime kohalikku ettevõtjat Margus Pruulit, kes on terve oma elu Antslas
elanud, elab senini siin ja edendab kohalikku elu. Enne oma ettevõtte loomist käis tööl
Soomes. Leidis endale ka siit Antsla kandist elukaaslase ja nüüdseks on neil 2 last.
Küsisime ettevõtja looja käest 6 küsimust:
1.

Mis on Teie ettevõtte nimi? Millega tegeleb?

2.

Kuidas tulite ideele just selline ettevõte luua?

3.

Kui suur on ligikaudu ettevõtte aastane sissetulek?

4.

Mis te arvate, kui edukas Teie ettevõte on?

5.

Kuidas väikses kogukonnas nii suurt ja edukat ettevõtet ülal hoida?

6.

Teie ettepanekud uuele alustavale ettevõttele, kuidas „jalad alla saada“?

1.
OÜ MPPuit on täielikult Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis on tegutsenud alates
2005. aastast. Esialgu toodeti nelikanthöövlil höövelmaterjali (põrandalauad, voodrilauad,
terrassilauad ja muu höövelmaterjal). Alates 2012. aastast soetati ketassaag ja hakati tootma
lisaks ka ehituslikku saematerjali. Pakuvad lisaks ka materjali kohale vedu üle Eesti.
2.
Kõik sai alguse 13. aastat tagasi, sellest, et oli tööpuudus ja põhitöö kõrvalt hakkasid
Margus ja tema elukaaslane kõigepealt pirukaid transportima üle Eesti. Sellega väga palju ei
teenitud aga sellest kujunes välja hoopis materjalide vahendamine ja ehitusmaterjalide
transport. Idee kujuneski välja mitmest tegurist.
3.

Aastane sissetulek koosneb kasumi tulust ja müügi tulust:

Kasum ~30 000
Müük ~400 000
4.
Maapiirkonnas ikka edukas, väikese koha kohta edukas. Ettevõttel ei ole ühtegi võlga,
hanke võlgu pole ning ka liisinguid ja laene pole. Tulu on hea.

5.
Raske, Läti on suureks konkurentsiks Võrumaal. Peab mõtlema mitmele tegurile, et töö
saaks hästi sujuda: kust saada toormaterjal, kust saada juurde kliente, kust saada töölisi
juurde, hind peab olema tasakaalus Eestiga võrreldes.
6.
Kindlasti ettevõte luua oma põhitöö kõrvalt, tahtmist selleks peab palju olema. Tuleb
olla riskialdis ja ei tohi karta. Lahus tuleb hoida ettevõtte rahakott ja isiklik rahakott. Kui on
hea idee, siis peab sellega tegelema, see kõik võtab aega aga kui tahtmine on suur ja idee hea,
siis saab asja.

Pildil on Margus Pruuli

Ideekirjeldus koos eelarvega.
Tere direktor!
Siin on meie ettepanek värkstoa sisustamiseks. Lähtusime sellest, et seal saaks läbi viia
erinevaid töötubasid ning õpilastel oleks mõnus ja mugav olla. Ruumi kujunduses pidasime
silmas seda, et see oleks atraktiivne ja kutsuv. Kindlasti peaks värkstoas saama arendada
erinevaid oskusi ja rakendada teadmisi.
Lisatud on ka meie ideede kohane eelarve.

Parimate soovidega,
Laura, Kevin, Marko

NIMI

KOGUS HIND

i3 INTERAKTIIVNE

1

1894.40€

KOLMEOSALINE VALGE
MAGNETAHVEL 340CM
(170×100)

1

288.03 €

MODUL 269+269M+269

2

967.56 €

KAHEPOOLNE
RAAMATUKOGURIIUL (10-0015)

2

294.96 €

“GRATNELLS” KASTSAHTLITEGA RIIUL 3×14
„GRATNELLS” F2

2

533.16 €

Huawei MediaPad T3 10 16GB

10

1790 €

5

281.25 €

PUUTETUNDLIK ULTRA
LAHIKUVA PROJEKTOR
3303Wi Plus KOOS
SEINAKINNTUSEGA

Kott-tool Diana 250 L

PILT

it Intel i5 Gamer Spectre

1

899 €

Optoma H114 DLP HD Ready 3D
720p, 27000:1, 3400AL

1

504.89 €

LAUAMÄNGUD
(erinevad nt: EV100; ÄSK; 5
SEKUNDIT; DOBBLE jne)

35

504.65 €

1

125.7 €

KONVERENTSILAUD
CORNFLAKE

1

653.6 €

PEHMED ISTMED ISLANDS

1

1198,80€

Kirjutuslaud Power

KOKKU: 9935€

Vabatahtlik töö vabalt valitud organisatsioonis.
https://www.youtube.com/watch?v=1fe2LnGkBsU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fpXeGtjAm2g&feature=youtu.be

