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1. KORRALDAJA 
Eesti Näituste AS  
Pirita tee 28,  12011 Tallinn 
telefon:   613 7450 
e-post: rano@fair.ee 
 
Skiilfo OÜ 
telefon: 5343 7711 
 e-post: info@skiilfo.com   
 
2. TOIMUMISE AEG JA KOHT 
12. – 14. oktoober 2022.a. 
Mess on avatud:  
12. oktoober 2022        10.00 – 18.00 
13. oktoober 2022        10.00 – 18.00 
14. oktoober 2022        10.00 – 17.00 
Eesti Näituste messikeskus 
Pirita tee 28, 12011 Tallinn 
 
3. MESSI TEMAATIKA 
Messil eksponeeritakse alljärgnevate tooterühmade tooteid ja teenuseid: 
Elektritransport ja elektriautod: elektribussid, elektriautod, erineva 
sihtotstarbega elektrisõidukid, personaalsed mobiilsed elektrisõidukid 
(elektriskuutrid, tõukerattad, jalgrattad ja veeskuutrid), elektrisõidukite 
laadimistaristu. Tuule- ja hüdroenergia: teenindavad ettevõtted, projektide 
planeerimine ja arendamine, seadmete ja komponentide tarnijad, uued 
materjalid, komposiitmaterjalid, tooraine ja materjalid ning nende 
ümbertöötlus, paigaldamine, kasutamine ja hooldamine, väike hüdroenergia, 
liikuva või langeva vee energiajaamad, lainejaamad, osmootiline energia ja 
kõik muu, mis on seotud hüdroenergiaga. Päikeseenergia: päikeseelemendid 
ja moodulid, komponendid, montaažisüsteemid ja seadmed, päikese 
jälgimissüsteemid (trackerid), tehnoloogiad, seadmed, tooraine 
päikesepatareide, moodulite ja filmide jaoks, hoonete ja ehitiste 
komplekssüsteemid, tarkvara, päikesekollektorid ja -seadmed, 
soojuspumbad. Bioenergia: geotermiline energia, tahked olmejäätmed 
taastuvenergia allikana, olmejäätmete sorteerimine, jäätmete põletamine 
energiaressursside saamise võimalusena, pürolüüs (madala ja kõrge 
temperatuuriga), võrgutaristu ja taastuvenergia allikate integreerimise 
lahendused, biogaas ja tahke kütus. Seadmed: mõõtmis- ja 
kontrollisüsteemid: eriseadmed, uusimad arendused, energiaobjektide 
turvalisus ja keskkonnakaitse, erivahendid- ja seadmed, lahendused ja 
teenused turvalisuse valdkonnas. Taastuvenergia valdkonna investeeringud, 
rahastus, kindlustus: investeerimisfondid, kindlustusettevõtted. 
4. MESSIPINNA ÜÜRIMINE 
Korraldaja saadab eksponendile  osalemislepingu-registreerimislehe, mille 
originaal tuleb nõuetekohaselt täidetuna saata korraldajale hiljemalt  05. 
septembriks 2022. 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. osalemisleping-registreerimisleht. 
6. MESSITEENUSED JA STENDIEHITUS 
Tellimislehed täiendavatele teenustele tuleb korraldajale esitada hiljemalt 
20. septembril 2022.a. Hilisemad tellimused täidetakse võimaluse korral. 
Messi ettevalmistus- ja tööperioodil (10. – 14.10.2022) esitatud tellimustele 
kehtib hinnalisa 50%. 
Korraldaja poolt ehitatud messistende on eksponentidel võimalik kasutama 
hakata alates 11. oktoobril 2022 kella 9.00-st. 
Juhul, kui eksponent soovib oma stendi ehitada ise, tuleb korraldajaga 
hiljemalt 20. septembriks 2022.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:  07. oktoober - 10. oktoober 2022 9.00 – 18.00 
Eksponaatide ülespanek: 11. oktoober 2022                   9.00 – 21.00 
Eksponaatide väljavedu ja stendide demontaaž: 

14. oktoober 2022                            17.00 – 21.00 
15. -16. oktoober 2022                  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 
11. oktoobrist infostendist osavõtjakaarte järgnevalt: 
kuni 30 m²  8 kaarti 
31 – 50 m²  12 kaarti 
üle 50 m²                   15 kaarti 
Lisakutsed ja kaardid on saadaval täiendava tasu (2,5eurot/tk) eest. 
Vastavalt renditud ekspositsioonipinnale väljastatakse eksponendile alates 
18. septembrist 2022 kutseid järgnevalt: 
kuni 30 m²  50 kutset 
31 – 50 m²  75 kutset 
üle 50 m²   100 kutset 
8. OSAVÕTUMAKS 
Messi osavõtumaks on 275 eurot, millest kaetakse: 
-messikataloogi väljaandmise kulud; 
-osaliselt messitrükiste valmistamise kulud; 
-osaliselt messi üldreklaamikulud; 
-igale eksponendile üks parkimiskaart messiperioodiks eksponentide 
parkimisalal. 
Kaaseksponendi osavõtumaks on 180 eurot. 
Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 20%. 
9. PARKIMINE 
Iga eksponent saab korraldajalt kaks 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 12. septembriks 
2022. 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. 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 tasumiseks 
saadetakseeksponendile pärast nõuetekohast registreerumist messile. 
Nimetatud arve oneksponent 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 14. 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. 
14. LEPINGU KATKESTAMINE 
Eksponendil on õigus katkestada leping ilma sanktsioone kandmata enne 
20. septembrit 2022 teatades sellest kirjalikult korraldajale. Lepingu 
katkestamine ajavahemikul 21.september kuni 30.september on eksponent 
kohustatud tasuma osavõtutasu. Lepingu katkestamisel  pärast  30. 
septembrit  2022 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. 
 
Käesolevaid osalemistingimusi loetakse Greenexpo 2022 eksponendi 
osalemislepingu lahutamatuks osaks. 


