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STENDIDE HINNAD 
 

TÜHI PIND 
Rentides tühja pinna jätab see võimaluse olla loovam ehk teie 
rentidu pinnal ei ole ühtegi ehituselementi, mööblit, vaipa jms. 
Hinnas on messihalli üldvalgustus, stendidevaheliste pindade 
koristus, messikeskuse üldvalve. 
Tühja pinda soovitame valida siis, kui võetakse suurem pind, endal on olemas 
ehituselemendid või need disainitakse ja toodetakse spetsiaalselt. 
Tühja pinna puhul on võimalik tellida disain ja elemendid korraldaja käest. 
 
Tühja pinna hind 89 €/m² 
Soodushinnad kuni 31.05.2019. 
8 – 12 m² 82 €/m² 
13 – 30 m² 78 €/m² 
30+ m² 72 €/m² 
 

STANDARDSTEND 
Standardstend on lihtsaim ja kuluefektiivseim viis messil osalemiseks. Stend on teie 
saabudes valmis ehitatud. Mööbli saate ise tuua või rentida messiteenuste kataloogist. 
 
Standardstend sisaldab 
pinna üüri, valgeid stendi taga ja külgseinu, eksponendi nimega otsalauda, 
vaipkatet (tumehall, hall, tumesinine, helesinine, punane, roheline) 
kohtvalgusteid (1 tk / 3m² kohta), pistikut 4,5A 1kW ja elektritarbimist, üldvalgustust 
stendi avamise-eelset ühekordset koristust, stendivaheliste pindade koristust,  
stendi montaaž ja demontaaž, messikeskuse üldvalvet 
 
Standardstendide hinnad 
Soodushinnad kuni 31.05.2019. 

6 m² 720 € 640 € 

8 m² 915 € 810 € 

9 m² 1000 € 880 € 

10 m² 1 100 € 975 € 

12 m² 1 285 € 1 135 € 

15 m² 1 595 € 1 405 € 

18 m² 1 910 € 1 685 € 

24 m² 2 400 € 2 100 € 
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REGISTREERIMISTASU 
Kõik osalejad firmad maksavad registreerimistasu. Kaaseksponentidel kehtib 
kaaseksponentide registreerimistasu. Hinna sisse kuulub ettevõtte märkimine messi 
kataloogis, osalejate nimekirjas, otsalaual, tasuta parkimispilet ja eksponendikaardid. 
 
Registreerimistasu 275 € / 180 € 
Kaaseksponendi registreerimistasu 180 € 
 

OSALEMISTINGIMUSED JA LISAMÄRKUSED 
Allolevad märkused kehtivad lisaks üldistele messil osalemislepingus sätestatule. 
 
Stendid, mille kõrgus ületab 2,5 m on lisamaksustatavad reklaampinnad. 
Kujunduselemendid, mis lähevad kõrguses üle 250 cm tuleb asetada enda stendi sisse 
ehk minimaalselt 1 m eemale seinast, mis jääb naabrite vahele või vahekäigust.  
Ekspositsioonipinna piirest väljaspool asuvate reklaampindade ja -kanalite kasutamine 
tuleb eelnevalt kooskõlastada Korraldajaga hiljemalt 2.10.2019. Reklaampinna üür 
väljaspool Ekspositsioonipinda on 95 €/m². 
Kui stendi kasutavad mitu eksponenti siis esimene eksponent maksab 
registreerimistasu 275 €, iga järgnev ettevõte on kaaseksponent ja nende 
registreerimistasu on 180 €. 
Esimene eksponent on vastutav kaaseksponentide kirjapaneku, osalemise ja arvete 
tasumise eest. 
Stendi minimaalsuurus 6 m². Kaaseksponendi pinna minimaalsuurus on 4 m². Ehk üks 
eksponent ja kaaseksponent peavad ostma minimaalselt 10 m² pinna. 
Eksponentide rinnasiltide ja messikutsete arv on sõltuvuses pinna suurusest. Seda infot 
näeb messi kodulehel. 
Hindadele lisandub käibemaks 20%. 
 


