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STARTER TALLINN
Inspiratsiooniauhinna võitja (sügis 2020)

majandusmudelis, väärt ca. 3 triljonit dollarit, kuid
ringmajandusmudelina kuni 5 triljonit dollarit.
Tekstiili valdkond hõlmab aga palju suuremaid
võimalusi: näiteks mänguasjad, sisekujundustooted ja
tekstiilsed tarbeesemed.

Limitless Fund - ära märgitud

PROBLEEM
PROGRESS
Oleme praeguseks teinud koostööd ühe India ja
ühe Eesti ettevõttega, et valideerida oma ideed.
Esimene suurem pilootprojekt on hetkel Tallinna
tehasega, mida hakkab kajastama meie vlog'i
youtube'i kanal. Ühtlasi arendame koostööd mitme
tootedisaineriga, muuhulgas Reet Aus brändiga.

1) Tekstiilsed jäätmed on jätkuvalt üks suurimaid ja
problemaatilisi jäätmeliike maailmas
2) Jääkide tootjatel pole piisavalt teadmisi
ringmajandusmudeli rakendamiseks
3) Tootjatel on hirm riskida turuosa kaotamisega, kui
kasutavad investeeringuid uue ja teadmatu ärimudeli
peal

TIIM
MARTIN TAMMISTE - Müügi- ja turundusjuht
Mainori Majanduskool, start-up ärijuhtimine
Future City häketoni võitja - Smart Bus stop
projektijuht
Tartu Ülikooli Teadusbuss - programmi läbiviija
erinevates koolides

LAHENDUS
1) Projektipõhine: jääkide kaardistamine, strateegia
loomine, mõjuanalüüs ja ringmajandusliku näidisena
praktiline tootedisain laojääkidest
2) Õppeprogramm Youtube saateseeriana teemal "Kuidas
kasutada ja vältida materjalijääke ja liikuda

KAISA KRUSENBERG - Tootedisainer
EKA Disainiteaduskond, moe- ja tekstiilidisain
Accelerate Estonia Materjalivoo marketplace,
täienenud koosseisus alates 2021 - UX disain
MTÜ Edumus kaasasutaja ja kontseptsiooni looja

ringmajanduslikuks". Dokumentaalvormis saab jälgida
meie teekonda kohaliku Tallinna tehase laojääke
kaardistades, sorteerides ja neile samm-sammult
lahendust leides, nii müügi kui ka tootedisainina.
Eesmärk on luua dialoog ja kogukondlik koht, kus
vastavaid probleeme ja muresid jagada, aga ka julgustada
ja inspireerida, ühtlasi reklaamida meie teenuseid ja
kaubamärki.

TARMO TAMBUR - Keskkonnaspetsialist
TalTech energeetika ja keskkonnainseneeria
tasane insener, kes kuulab, uurib ja arutab
parimaid võimalikke lahendusi

3) Pilootprojekti andmete tulemusel mudeldame esmase
versiooni tarkvaralisest lahendusest, kuidas tehase
igapäevategevusi lihtsustada ringmajandusse liikumisel.
Esialgsed ideed on olemas, kuid vajavad tõestust või
ümberlükkamist katsetamisel (lean startup metoodika)

