OSALEMISLEPING - REGISTREERIMISLEHT

8. - 10. SEPTEMBER

REGISTREERUMISE TÄHTAEG 30. JUULI 2021
XXVI Tallinna rahvusvaheline tootearenduse-, tootmistehnika,
tööriista-, allhanke- ja tehnohooldusmess

FIRMA / ASUTUSE ANDMED:
Nimi

Ärireg. nr

Aadress (koos postiindeksiga)
Telefon

Kontaktisiku nimi

e-post

Kontaktisiku telefon

Interneti-kodulehekülg

Kontaktisiku e-post

SOOVIME ÜÜRIDA

Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 20%

MESSIPINDA, ilma kujunduseta

LAIUS (m) SÜGAVUS (m)

PIND (m²)

SUMMA

Reapinda (1 külg avatud)

x

=

x 45 eur/m²

Nurgapinda (2 külge avatud) alates 16 m²

x

=

x 47 eur/m²

Otsapinda (3 külge avatud) alates 27 m²

x

=

x 52 eur/m²

Saarepinda (4 külge avatud) alates 54 m²

x

=

x 55 eur/m²

Soovime püstitada kahekorruselise stendi

x

=

x 1,4

(üüritud messipinnale kahekorruselise stendi püstitamisel korrutatakse messipinnaüür arvestamisel pinna konfiguratsioonile vastav üüritariif koefitsendiga 1,4)

Välipinda

x

=

x 18 eur/m²

STANDARDSTEND

x

=

x 29 eur/m²

STANDARDSTEND sisaldab: stendipiirde, vaipkatte, kohtvalgustite ( 1 tk / 3 m² kohta) maksumuse

Reklaamipinda väljaspool stendi

x

=

NB! STANDARDSTEND ei sisalda messipinna üüri!

x 77 eur/m²

KAASEKSPONENT
Firma

Kontaktisik

Aadress

Telefon
e-post

MÄRKUSED JA ERISOOVID
Rasked eksponaadid

Eesti Masinatööstuse Liidu liige

Muu

OSAVÕTUMAKS
Osalemislepingu juurde kuuluvad lahutamatute lisadena registreerimislehe pöördel
sätestatud messi INSTRUTEC 2021 osalemistingimused ning Eesti Näituste messikeskuses
korraldatavate näituste, messide ja muude ürituste üldised osalemistingimused (vt lisa).
Osalemisleping on lepingupooltele täitmiseks kohustuslik.
Käesolevaga tõendan, et oleme tutvunud osalemislepingus ja selle lehutamatutes lisades
sätestatud tingimustega ning kohustume neid täitma.

TÄIDAB KORRALDAJA

Kaaseksponendi osavõtumaks (250 EUR)
Messipinna ja standardstendi üür

Kuupäev

Summa

Allakirjutanu nimi

Käibemaks 20%

Allkiri

Eesti Näituste AS

Osavõtumaks

Kokku
Pirita tee 28, 12011 Tallinn

telefon 613 7337

e-post instrutec@fair.ee

www.instrutec.ee

Messi korraldaja:

250 eur

OSALEMISTINGIMUSED

8. - 10. SEPTEMBER

REGISTREERUMISE TÄHTAEG 30. JUULI 2021
XXV I Tallinna rahvusvaheline tootearenduse-, tootmistehnika,
tööriista-, allhanke- ja tehnohooldusmess
kuni 20 m² - 5 kaarti
21 – 45 m² - 10 kaarti
üle 45 m² - 15 kaarti
Vastavalt renditud ekspositsioonipinnale väljastatakse eksponendile alates 1.
augustist 2021 kutseid Eesti Näituste marketingiosakonnast järgnevalt:
kuni 30 m² - 75 kutset
31 – 80 m² - 130 kutset
üle 80 m² - 200 kutset
Lisakutsed ja kaardid on saadaval täiendava tasu (2,5eurot/tk) eest.

1. KOR R ALD AJA
Eesti Näituste AS, Pirita tee 28, 12011 Tallinn, Eesti
telefon:
613 7337
faks:
613 7447
e-post:
instrutec@fair.ee

9. PARKIMINE

2. TOIMUMISE AEG JA KOHT
Toimumise aeg:
Toimumise koht:
Mess on avatud:

8. – 10. september 2021.a.
Eesti Näituste messikeskus, Pirita tee 28, 12011 Tallinn
8. september 2021
10.00 – 18.00
9. september 2021
10.00 – 18.00
10. september 2021 10.00 – 17.00

10. MESSIKATALOOG

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; erialane baas- ja täiendusõpe; •
erialaliidud ja tugistruktuurid; • erialakirjandus

4. MESSIPINNA ÜÜRIMINE
Messil osalemiseks tuleb Eksponendil tagastada nõuetekohaselt täidetud ja
allkirjastatud
osalemisleping-registreerimisleht
või
e-registreerimisleht
korraldajale hiljemalt 30. juuli 2021. a. Osalemislepingu-registreerimislehe
saamisel saadab korraldaja eksponendile kirjaliku kinnituse messipinna
reserveerimise kohta. Tellimusi messipinnale rahuldatakse kuni pinda jätkub.
Messipinna eraldamine eksponendile jõustuvad pärast osalemismaksu ja
messipinna tasumist eksponendi poolt (vt p 12). Osalemislepingu ja -tingimuste
täitmine on osapooltele kohustuslik.

5. OSAVÕTUMAKS
Messi osavõtumaks on 250 eurot, millest kaetakse osaliselt messi projektijuhtuimija turunduskulud.
Kaaseksponendi osavõtumaks on 250 eurot.
Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 20%.

6. MESSIPINNA JA STANDARDSTENDI RENDIHINNAD
Vt. pöördel (osalemisleping-registreerimisleht)

7. MESSITEENUSED JA STENDIEHITUS
Tellimislehed täiendavatele teenustele tuleb korraldajale esitada hiljemalt 8.
augustil 2021.a. Hilisemad tellimused täidetakse võimaluse korral.
Messi ettevalmistus- ja tööperioodil (2. – 13. september 2021) esitatud
tellimustele kehtib hinnalisa 50%.
Korraldaja poolt ehitatud messistende on eksponentidel võimalik kasutama
hakata alates 6. septembril 2021 kella 9.00-st.
Juhul, kui eksponent soovib oma stendi ehitada ise, tuleb korraldajaga hiljemalt 8.
augustiks 2021.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:
2. - 5. september 2021 kl 09.00 – 18.00
Eksponaatide ülespanek: 6. - 7. september 2021 kl 09.00 – 20.00
Eksponaatide väljavedu ja stendide demontaaž:
10. september 2021 kl 17.00 – 20.00
11. - 13. september 2021 kl 09.00 – 18.00
Eksponentide ja nende alltöövõtjate viibimine messihallides väljaspool
eelnimetatud kellaaegu on lubatud täiendava tasu – 100 eurot+km/tund alusel.

8. OSAVÕTJAKAARDID JA KUTSED
Vastavalt renditud ekspositsioonipinnale väljastatakse eksponendile alates 6.
septembrist messikeskuse infostendist osavõtjakaarte järgnevalt:

Eesti Näituste AS

Pirita tee 28, 12011 Tallinn

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.

telefon 613 7337

Messi kataloogis avaldatakse informatsioon nende eksponentide kohta, kes on
vastavad tellimislehed edastanud korraldajale hiljemalt 8. augustiks 2021.
Täiendava reklaami ja logode avaldamiseks saadab korraldaja eksponendile
hinnakirja ning tellimislehe.

11. MESSI KAUBAMÄRGI KASUTAMINE
Eksponent tohib messi kaubamärki kasutada oma reklaami- ja kommertstegevuses üksnes korraldaja loal.

12. MAKSETINGIMUSED
Kinnitus messil osalemise kohta ning arve osavõtumaksu tasumiseks saadetakse
eksponendile pärast nõuetekohast registreerumist messile. Nimetatud arve on
eksponent kohustatud tasuma 10 kalendripäeva jooksul pärast registreerimist.
Kui eksponent ei ole tähtajaks tasunud osavõtumaksu, 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 13. peatükis sätestatud sanktsioone.
Pärast
registreerumise
tähtaja
lõppu
saadetakse
eksponendile
registreerimislehe-osalemislepingu
alusel
tellitud
messipinnale
ja
standardstendile tasumiseks arve, mille on eksponent kohustatud tasuma 10
kalendripäeva jooksul.
Täiendavalt tellitud teenuste eest (messiteenused, stendiehitus) tuleb tasuda
pärast messi korraldaja poolt saadetud arve alusel messikuu viimaseks
kalendripäevaks.

13. LEPINGU KATKESTAMINE
Messi osavõtumaks on tagastamatu. Eksponendil on õigus katkestada leping ilma
sanktsioone kandmata enne 30. juulit 2021 (k.a). Soovides katkestada lepingut
ajavahemikus 31. juuli kuni 6. augustil 2021 (k.a), on eksponent kohustatud
tasuma osavõtumaksu ja 50% messipinna üürist. Lepingu katkestamisel alates 7.
augustist 2021 on eksponent kohustatud tasuma osavõtumaksu, pinna- ja
standardstendi rendi täies ulatuses. Eksponent on kohustatud lepingu
katkestamise soovist teatama korraldajat kirjalikult.
Juhul kui Eesti Vabariigi Valitsus kehtestab piirangud, mis muudavad võimatuks
messi korraldamise ja/või piiravad oluliselt inimeste osalemise võimalust messil,
on korraldajal õigus muuta messi toimumise koht virtuaalkeskkonnaks. Juhul kui
mess toimub virtuaalkeskkonnas, tasub iga eksponent lisaks osavõtutasule
virtuaalmessi kohatasu 175 eurot. Juhul kui mess lükatakse edasi teadmata ajaks
või tühistatakse, tagastab korraldaja eksponendile kõik tema selleks ajas tehtud
tasumised.

14. 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.

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.

e-post instrutec@fair.e e

www.instrutec.ee

Messi korraldaja:

