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OSAVÕTUMAKS

REGISTREERUMISE TÄHTAEG 05. SEPTEMBER  2022

MÄRKUSED JA ERISOOVID

OSALEMISLEPING - REGISTREERIMISLEHT

Rahvusvaheline taastuvenergia mess GREENEXPO 2022

Osavõtumaks

Kaaseksponendi  osavõtumaks (180 EUR)

Käibemaks 20% 

Summa

Kokku

MESSIPINDA, ilma kujunduseta

Reapinda (1 külg avatud)

Nurgapinda (2 külge avatud) 

Otsapinda (3 külge avatud) 

Saarepinda (4 külge avatud) 

=

=

=

=

LAIUS (m) SÜGAVUS (m) PIND (m²) SUMMA

x

x

x

x

=x

Välipinda = x 19 eur/m2x

=x

Kontaktisik

Telefon

e-post

Aadress

Firma

KAASEKSPONENT

FIRMA / ASUTUSE ANDMED:

Nimi

Aadress (koos postiindeksiga)

Telefon

e-post

Interneti-kodulehekülg

Ärireg. nr

Kontaktisiku nimi

Kontaktisiku telefon

Kontaktisiku e-post

16 - ......m2

STANDARDSTEND sisaldab: seinaelementide, vaipkatte, kohtvalgustite ( 1 tk / 3 m² kohta), pistikupesa, NB! STANDARDSTEND ei sisalda messipinna üüri!

275 eur

x 69 eur/m²

x 71 eur/m²

x 73 eur/m²

x 75 eur/m²

x 35 eur/m²

x 30 eur/m²

Muu

TÄIDAB KORRALDAJA

Messipinna ja standardstendi üür

Osalemislepingu juurde kuuluvad lahutamatute lisadena messi GREENEXPO 2022
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 KORRALDAJAOsalemislepingu juurde kuuluvad lahutamatute lisadena
s
.
Osalemisleping on lepingupooltele täitmiseks kohustuslik.
Käesolevaga tõendan, et oleme tutvunud osalemislepingus ja selle lehutamatutes lisades
sätestatud tingimustega ning kohustume neid täitma.

Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 20% 

STANDARDSTENDI

9 - 15m2

otsalauda, otsalaua nime, montaazi ja demontaazi
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