EHP 2017 MESSI OSALEMISTINGIMUSED EKSPONENTIDELE
1. EHP PEAKORRALDAJA
Eesti Hambaarstide Liit MTÜ
2. MESSI KORRALDAJA
Messiproff OÜ, Reet Sink, tel: +372 50 58 300
www.messiproff.ee
3. AEG ja KOHT
Nordea Kontserdimaja, Estonia pst 9, Tallinn 10143
AVATUD:
R 25.08.2017 kell 08:00 – 18:00
L 26.08.2017 kell 08:30 – 16:00
4. STENDI DEKOREERIMINE JA MAHAVÕTMINE
Stendi dekoreerimine 24.08 kell 14:00 – 22:00
Eksponaatide väljaviimine: 26.08 kell 16:00 – 22:00
5. MESSILE REGISTREERUMINE
Eksponent saab messile registreeruda onlines aadressil ehp.ehl.ee
Messile registreerumine lõpeb 16. juunil. Hilisemaid tellimusi võetakse vastu vaba pinna olemasolul,
kusjuures korraldajal on õigus kehtestada rendimääradele hinnalisa 10%.
6. MESSISTENDI RENT JA EHITUS
Tellimused messiteenustele vormistatakse spetsiaalsetel tellimislehtedel, mis saadetakse eksponendile
peale messile registreerumist. Nõuetekohaselt täidetud tellimislehed tuleb korraldajale tagastada 21.
juuliks 2017.a., kusjuures hilisemad tellimused täidetakse võimaluse korral ja hinnalisa peale
ettenähtud tähtaega esitatud tellimustele on 25%.
Eksponendil, kes teeb messistendi ülesehitustööd ise, tuleb ehitatava stendi joonised, elektriskeemid
ja tarbitav elektrivõimsus kooskõlastada korraldajaga hiljemalt 21. juuliks.
Juhul kui eksponent ise ehitab oma messistendi, võib ta töödega alustada 24. augustil kell 12.00.
Valmis messistend antakse eksponendile üle: 24. augustil kell 14:00.
7. MESSI OSAVÕTUMAKS
Messi tagastamatu osavõtumaks on 250 EURi, mis katab korraldaja kulud alljärgnevate kirjete lõikes:
osavõtjakaardid;
messikataloogi
väljaandmine;
üldreklaam,
messi
ettevalmistamine
ja
organiseerimine; parklateenus; üldkoristus.
Kaaseksponendi osavõtumaks on 250 EURi.
8. MESSI STENDIDE RENDI HINNAD
Messistendide/pindade hinnad on leitavad aadressil http://ehp.ehl.ee/eksponendile
NB! Kõikidele hindadele lisandub Eesti vabariigis kehtiv käibemaks.
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9. ARVELDAMINE
Arve messi osavõtumaksu tasumiseks saadetakse eksponendile välja peale registreerumist. Peale
osavõtumaksulaekumist loetakse leping messipinna asukoht lõplikult kinnitatuks. Messipinna ja
täiendavalt tellitud teenuste eest tasumine toimub enne messi juulis – augustis ning messi ajal
tellitud teenuste eest makstakse peale messi korraldajatelt saadud
arve alusel.
NB! Messi ajal tellitud teenustele lisandub hinnalisa 50%.
10. OSAVÕTJAKAARDID
Sõltuvalt renditud messipinna suurusest saavad eksponendid osavõtjakaarte alljärgnevalt:
6 - 9 m² – 1- 3 tk;
10- 15 m2 – 2 - 5 tk;
16- 45 m2 – 3 - 8 tk;
Täiendavalt tellitud osavõtjakaartide hind on 5 EUR/tk.
11. PEOKUTSED
Iga messi osalemistasu maksnud firma saab tasuta kutse(d) EHP 2017 Peoõhtule, mis toimub 25.
augustil algusega kell 20:00 Kochi Aitades (Lootsi 10, Tallinn) vastavalt ostetud pinna suurusele:
0-12 m² = 1 tasuta kutse
13-25 m² = 2 kutset
26-50 m² = 3 kutset
Eksponendil on õigus soetada üks peopilet vabade piletite olemasolul 50% allahindlusega.
12. ANNULLEERIMINE
Eksponendil on õigus katkestada leping kirjalikult sanktsioone kandmata enne 16. juunit 2017.
Tagastamatuks jääb ainult osavõtumaks. Lepingu katkestamisel eksponendi poolt ajavahemikus 16.
juuni kuni 4. august 2017 kohustub eksponent tasuma osavõtumaksu ja 50% messipinna ja -stendi
rendist. Lepingu katkestamisel eksponendi poolt alates 4. augustist 2017 kohustub eksponent tasuma
osavõtumaksu ning messipinna ja -stendi rendi 100% ulatuses.
13. FORCE MAJEURE
Korraldajal on õigus näitus katkestada või edasi lükata kui see on tingitud Force Majeure asjaoludest–
erakorralised ja antud tingimustes vältimatud sündmused, mis takistavad pooltel lasuvate kohustuste
täitmist või aitavad kaasa kahjutekkimisele, sh. loodusjõudude toime (tulekahju, üleujutus jne.),
riigivõimu- või valitsusorganite tegevus. Juhul kui Force Majeure asjaoludest tingituna pole näituse
korraldamine võimalik, katkestatakse osavõtjatega sõlmitud lepingud ning tagastatakse ettemaksuna
tasutud summad. Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu.
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