Cynne 2014. aasta kliendid, kellelt tagasiside on kogutud anonüümselt:
Klient nr 1: „Olen saanud igale tekkinud küsimusele vastused, väga head ja edasiviivat nõu ja abi. Olen
saanud häid soovitusi ja kontakte, kelle poole pöörduda abi saamiseks. Konsultant on alati väga
abivalmis, leiab sobiva aja, oskab kuulata ja aidata leida lahendusi“
Klient nr 2: „Väga praktilised ja asjakohased soovitused õigel ajal. Piisav erialane kogemus.“
Klient nr 3: „Väga kasulikud nõuanded, meeldiv inimene, abivalmis, kiire tagasiside.“
Klient nr 4: „Cynne on lihtsalt super kuju! Pädev, suudab kaasa mõelda ja leida erinevaid lahendusi :)
10+!“
Klient nr 5: „Kõrgel tasemel konsultatsioon, väga hea ja kompetentne ettevõtlusega alustamise
küsimustes. Leiab alati aega kliendile. Hea suhtleja, kliendisõbralik.“

KOOSTÖÖPARTNERITE TAGASISIDE
Evelin Kullisson, Töötukassa Haapsalu osakonna juhataja:
„Läänemaa Arenduskesksus on olnud hea ja paindlik töötukassa koostööpartner läbi aastate ning
märkimisväärne koostöö toimib Cynne Põldäärega, kes on alati abivalmis, särasilmne, optimistlik ja
positiivse ellusuhtumisega. Cynne nõustab töötukassa kliente heal meelel juba siis, kui kliendil veel
äriplaani ei ole , on vaid idee ja ka idee vormistamisel äriplaaniks saab temalt nõu ja abi. Cynne on
aktiivselt osalenud töötukassa korraldatud infopäevadel ja ümarlaudadel, jagades nõu ja teavet nii
töötutele kui tööandjatele. Ta on aktiivne töötukassa MOBI (mobiilne nõustamine) raames, kus üheskoos
oleme infot jaganud ja inimestega kohtunud kõikides Läänemaa omavalitustes.“

Mariliis Randmer Ida-Virumaa Ettevõtluskeskuse ettevõtliku hariduse konsultant:
„Cynne oli see, kes 2014. aastal aitas "Ettevõtliku kooli" võrgustikku üle-eestilise edulugude konkurssi
korraldamisega. Ta leidis žürii, kogus kokku edulood ja edastad need. Hiljem tegi ka kokkuvõtte. See oli
arvatavasti üks suuremaid ja tähtsamaid töid, mis me sellel aastal tegime. Samuti, kui me kevadel
kirjutasime neid projektitaotlusi, siis ta oli alati esimene, kes oli valmis tegutsema - ehk ta on väga
initsiatiivikas.
Minu arust Cynnet iseloomustabki väga positiivne ellusuhtumine. Samuti oskus kriisihetkedel säilitada
külma närvi ning teisi maha rahustada ning näha asju väga objektiivselt. See on üks väga tugev oskus
võrgustikus tegutsemiseks ja alati on hea kui selline mõttekaaslane meeskonnas on. :)“

Tiia Randma, (endinde)Eesti Kaubandus-Tööstuskoja haridusnõunik, „Unistused Ellu“ ettevõtjate
võrgustiku üks eestvedajatest:
„Olen Cynnega koos olnud nii Entrumi mentori rollis kui ka ettevõtete koostöövõrgustiku "Unistused
ellu!" nõukojas. Särasilmne Cynne on igal pool ja alati andnud endast 200%. Cynnele on iseloomulik, et ta
näeb lahendusi ja oskab neid ka kaaslastele vastuvõetavalt välja pakkuda.“

Ingrit Kera, Haapsalu Kutsehariduskeskuse koolitusjuht:
„Cynne on olnud viimasel kahel aastal mulle toeks ettevõtlusõppe läbiviimisel HKHK-s. Tema puhul
tooksin esile abivalmidust – ta on alati nõus kooli tulema ning õpilastega kohtuma, neile ettevõtlusest
rääkima, olgu tegu noortega või juba täiskasvanutest õppuritega! Cynne on lahenduste pakkuja. Kui olen
kuulanud tema ettekandeid, mida ta teeb, siis alati lisab ta mõne olulise elulise nüansi näitena
(illustreerib seda värvikalt), ta suudab vastata küsijale nii, et enamasti on selles sees võimalik positiivne
lahenduste käik.
Ta on professionaal, selle sõna parimas mõttes. Kui Cynne tuleb kooli, siis tean, et tema räägitu on
praktiline, hädavajalik ja ettevõtja vaatevinklist aus. „

Anneli Kasesalu, TLÜ Haapsalu Kolledži õppetöö koordinaator:
„Cynne Põldääri heaks omaduseks on kohaneda kiiresti uute olukordadega ning saavutada hea kontakt
uute inimestega. Cynne käib LAKi koostööpartnerina TLÜ Haapsalu Kolledžis andmas kursust ettevõtluse
alused, kus tudengite tagasiside põhjal saab väita, et õppejõuna hinnatakse teda kõrgelt ja on
kommenteeritud, et Cynne ettevalmistused kursuste läbiviimiseks on põhjalikud, suure praktilise
väärtusega ning ta suudab ainet edasi anda nii, et see on ka ettevõtlusega mitte kokku puutunud
inimesele huvipakkuv ja inspireeriv.
Cynne eestvedamisel on LAK ja kolledž koos ette valmistanud ja ellu viinud projekti Ettevõtlusõppe
edendamine Läänemaa koolides. Koostöö Cynnega on meeldiv, ta mõtleb ja tegutseb kiiresti,
leiab realistlikud lahendused keerulistele olukordadele.“

Angela Leppik, Läänemaa majandus- ja ettevõtlusõpetajate Ainenõukogu esimees
Näeme suurt vajadust, et Läänemaal koordineeritaks ettevõtlusalast õpet süsteemselt nii lasteaedades,
koolides kui ettevõtetes, nagu on seda teinud Läänemaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Cynne
Põldäär. Ta on kirjutanud projekte, tänu millele on koolid kokku hoidnud suuri koolitus- ja
transpordikulusid. Cynne on korraldanud põnevaid koolitusi, õppekäike majandus- ja ettevõtlusõpilastele
ning õpetajatele erinevatesse ettevõtetesse, mis asuvad Tallinnas, Lääne- või Pärnumaal.
Tänu Cynne kirjutatud projektidele oleme (õpilased kui õpetajad) olnud finantsiliselt vabad, et saada
ettevõtlusalast väljaõpet. /…/ Ta on teinud rohkemgi, kui oskaks oodata – kõik sündmused on olnud
targalt planeeritud. /…/Kõik õppekäigud on perfektselt läbi viidud, seda nii sisulise kui korraldusliku
poole pealt. /…/
Cynne juures on suureks plussiks see, et ta tunneb suurepäraselt ettevõtlusmaastikku ja tänu sellele
saame noorte äriplaanidega alati tema poole pöörduda. Ta leiab hetkega äriplaani nõrgad ja tugevad
küljed ning annab asjakohast nõu.
Lisaks on imetlusväärne, kuivõrd põnevalt, sisukalt ja kaasahaaravalt suudab Cynne külalisena majandusja ettevõtlustunde läbi viia. /…/. Teda ootavad oma tundidesse tagasi nii õpilased kui õpetajad.

