INSTRUTEC

2019

OSALEMISTINGIMUSED

1. KORRALDAJA
Eesti Näituste AS
Pirita tee 28, 10127 Tallinn
telefon: 613 7335
faks:
613 7437
e-post: instrutec@fair.ee
2. TOIMUMISE AEG JA KOHT
6. – 8. november 2019.a.
Mess on avatud:
6. november 2019
10.00 – 18.00
7. november 2019
10.00 – 18.00
8. november 2019
10.00 – 17.00
Eesti Näituste messikeskus
Pirita tee 28, 10127 Tallinn
3. MESSI TEMAATIKA
Messil eksponeeritakse alljärgnevate tooterühmade tooteid ja teenuseid:
-metalli-, aparaadi-, sae-, puidu-, kummi-, plasti-, elektroonika- ja
elektrotehnikatööstuse masinad, seadmed, tarvikud
-automaat- ja protsessijuhtimine, tööstusautomaatika
-energia
kokkuhoid
ja
taastusenergiaressursside
kasutamine
energiatootmisel
-CAD/CAM/CAE, CRM ja mud rakendustarkvaralahendused
-käsi-, lõike- ja pressitööriistad
-keevitusseadmed ja –vahendid
-tööstusllik allhange
-tööstuslikud materjalid
-mõõte- ja kontrollsüsteemid ja –seadmed
-andmeedastussüsteemid ja sidevõrgud
-pinnatöötlus ja pinnakatted, korrosioonitõrje
-tehniline teenindus ja korrashoid, jäätmekäitlus
-töökaitse- ja ohutusvahendid, tervisekaitse
-kaubakäitlusvahendid ja laoseadmed
-standardimine
-teadus- ja arendustegevus, tehniline innovatsioon. Parim võimalik tehnika
-erialane baas- ja täiendusõpe
-erialaliidud ja tugistruktuurid
-erialakirjandus
4. MESSIPINNA ÜÜRIMINE
Korraldaja saadab eksponendile osalemislepingu-registreerimislehe, mille
originaal tuleb nõuetekohaselt täidetuna saata korraldajale hiljemalt 30.
septembriks 2019. a, mille saamisel saadab korraldaja eksponendile
kirjaliku kinnituse messipinna reserveerimise ja standardstendi ehitamise
kohta. Tellimusi messipinnale rahuldatakse kuni jätkub pinda. Messipinna
eraldamine eksponendile ja standardstendi ehitamine nimetatud pinnale
jõustuvad pärast osalemismaksu, messipinna ja standardstendi üüri tasumist
eksponendi poolt (vt p 13). Osalemislepingu ja -tingimuste täitmine on
osapooltele kohustuslik.
5. MESSIPINNA JA STANDARDSTENDI RENDIHINNAD
Vt. pöördel (osalemisleping-registreerimisleht)
6. MESSITEENUSED JA STENDIEHITUS
Tellimislehed täiendavatele teenustele tuleb korraldajale esitada hiljemalt
14. oktoobril 2019.a. Hilisemad tellimused täidetakse võimaluse korral.
Messi ettevalmistus- ja tööperioodil (1. – 11.11.2019) esitatud tellimustele
kehtib hinnalisa 50%.
Korraldaja poolt ehitatud messistende on eksponentidel võimalik kasutama
hakata alates 4. novembril 2019 kella 9.00-st.
Juhul, kui eksponent soovib oma stendi ehitada ise, tuleb korraldajaga
hiljemalt 18. oktoobriks 2019.a. kooskõlastada stendi joonis,
elektriskeemid ja tarbitav vooluvõimsus ning enne montaažiperioodi algust
esitada ehitusega seotud isikute nimekiri. Eksponent peab oma stendi
ehitusel järgima korraldaja poolt kehtestatud montaaži- ja demontaažiaegu:
Montaaž:
31. oktoober - 3. november 2019
9.00 – 18.00
Eksponaatide ülespanek:
4. - 5. november 2019
9.00 – 20.00
Eksponaatide väljavedu ja stendide demontaaž:
8. november 2019
17.00 – 20.00
9. - 11. november 2019
9.00 – 18.00
Eksponentide ja nende alltöövõtjate viibimine messihallides väljaspool
eelnimetatud kellaaegu on lubatud täiendava tasu – 70 eurot+km/tund
alusel.

7. OSAVŎTJAKAARDID JA KUTSED
Vastavalt renditud ekspositsioonipinnale väljastatakse eksponendile alates
4. novembrist infostendist osavõtjakaarte järgnevalt:
kuni 20 m²
5 kaarti
21 – 45 m²
10 kaarti
üle 45 m²
15 kaarti
Lisakutsed ja kaardid on saadaval täiendava tasu (2,5eurot/tk) eest.
Vastavalt renditud ekspositsioonipinnale väljastatakse eksponendile alates
1. oktoobrist 2019 kutseid Eesti Näituste marketingiosakonnast järgnevalt:
kuni 30 m²
75 kutset
31 – 80 m²
130 kutset
üle 80 m²
200 kutset
8. OSAVÕTUMAKS
Messi osavõtumaks on 250 eurot, millest kaetakse:
-messikataloogi väljaandmise kulud;
-osaliselt messitrükiste valmistamise kulud;
-osaliselt messi üldreklaamikulud;
-igale eksponendile üks parkimiskaart messiperioodiks eksponentide
parkimisalal.
Kaaseksponendi osavõtumaks on 250 eurot.
Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 20%.
9. PARKIMINE
Iga eksponent saab korraldajalt ühe tasuta parkla perioodikaardi, mis
võimaldab sissesõidu ja parkimise messikeskuse territooriumil selleks
ettenähtud alal kogu messi vältel.
Täiendavad parkla perioodikaardid (hinnaga 15 eurot) on saadaval messi
infostendis. Ühekordne sissesõit messipäevadel on 5 eurot.
10. MESSIKATALOOG
Messi kataloogis avaldatakse informatsioon nende eksponentide kohta, kes
on vastavad tellimislehed edastanud korraldajale hiljemalt 7. oktoobriks
2019. Täiendava reklaami ja logode avaldamiseks saadab korraldaja
eksponendile hinnakirja ning tellimislehe.
11. MESSI KAUBAMÄRGI KASUTAMINE
Eksponent tohib messi kaubamärki kasutada
kommertstegevuses üksnes korraldaja loal.

oma

reklaami-

ja

12. MESSI TÖÖKESKKOND
Eksponent on kohustatud rakendama meetmed tema poolt eksponeeritava
seadme poolt tekitatava müra, vibratsiooni ja kiirguse leviku
tõkestamiseks. Eksponent on kohustatud tagama oma stendi töökeskkonna
füüsikaliste ja bioloogiliste ohutegurite parameetrite vastavuse Eesti
Vabariigis kehtivatele piirnormidele ning külastajate ja personali ohutuse
oma stendil.
13. MAKSETINGIMUSED
Kinnitus messil osalemise kohta ning arve osavõtumaksu, tellitud pinna ja
standardstendi rendi tasumiseks saadetakse eksponendile pärast
nõuetekohast registreerumist messile. Nimetatud arve on eksponent
kohustatud tasuma hiljemalt 31. oktoobriks 2019. Kui eksponent ei ole
tähtajaks tasunud osavõtumaksu ja messipinna ning –stendi üüriarvet,
kaotab ta õiguse reserveeritud pinnale ja korraldajal on õigus anda vabanev
pind ootelehel olevale firmale. Arve tähtajaks tasumata jätmine
Eksponendi poolt võrdsustatakse lepingu katkestamisega ning Eksponendi
suhtes kohaldatakse osalemistingimuste 14. peatükis sätestatud
sanktsioone.
Täiendavalt tellitud teenuste eest (v.a need, mille osas sooritati ettemakse)
tuleb tasuda pärast messi korraldaja poolt saadetud arve alusel.
14. LEPINGU KATKESTAMINE
Eksponendil on õigus katkestada leping ilma sanktsioone kandmata enne
30. septembrit 2019 teatades sellest kirjalikult korraldajale. Soovides
katkestada lepingut ajavahemikus 1. oktoober 2019 kuni 15. oktoober
2019, on eksponent kohustatud tasuma osavõtumaksu. Lepingu
katkestamisel pärast 15. oktoobrit 2019 on eksponent kohustatud tasuma
osavõtumaksu, pinna- ja standardstendi rendi täies ulatuses.
15. TULEOHUTUS JA TURVALISUS MESSIKESKUSES
Korraldaja vastutab tuleohutuse tagamise ja üldise korra eest
Messikeskuses. Eksponent on kohustatud järgima Messikeskuses
kehtestatud tule- ja tööohutusnõudeid ning messiperioodiks korraldaja
poolt kehtestatud tingimusi. Eksponent korraldab ise talle kuuluva vara
kindlustamise. Korraldaja ei vastuta Eksponendile kuuluvate eksponaatide,
konstruktsioonide jms. rikkumise või kadumise eest.

