ILU SÕNUM 2019 KEVAD OSALEMISTINGIMUSED
1. KORRALDAJA
Eesti Näituste AS
Pirita tee 28, 10127 Tallinn
Kontakt: projektijuht Katrin Pihela
Tel:
613 7414
E–post: katrin@fair.ee

-

Peatänava ( profitsooni) minimaalne pinna suurus on 12m2
Jooksva seina pikkus peasaali keskosas saab olla kuni 7m
Saareindade ühe või enama seina kinniehitamine on
keelatud

7. OSAVÕTUMAKS
Osavõtumaks ehk tagastamatu broneeringutasu on 250 € +20%KM
Moekohviku osavõtutasu on 50€ +20%KM

2. TOIMUMISAEG JA –KOHT
Toimumisaeg:
10.-12.05.2019
Toimumiskoht:
Eesti Näituste messikeskus
Mess on avatud: 10.05 kell 12.00 – 19.00
11.05 kell 10.00 – 18.00
12.05 kell 10.00 – 16.00
3. AJAKAVA EKSPONENDILE
E-registreerumise algus
01.11.2018
Messistendide ehitus:
06.- 08.05.2019 kell 09.00 - 17.00
Eksponeerimispäev:
10.05.2019 kell 09.00 - 21.00
Eksponaatide väljavedu:
12.05.2019 kell 16.00 - 21.00
Demontaaž/väljavedu
13.05.2019 kell 09.00 - 17.00
NB! Tööde teostamine messihallis väljaspool ettenähtud ajakava
toimub korraldaja hinnakirjas sätestatud tingimustel ning eeldab
kirjalikku kooskõlastust projektijuhiga.
4. EKSPONENDID JA TEMAATIKA
Messi eksponendid võivad olla kõik juriidilised või füüsilised isikud,
kelle poolt pakutavad teenused või tooted kuuluvad järgnevalt
nimetatud valdkondadesse: professionaalne ja dekoratiivkosmeetika,
juukse- ja küünehooldus, iluteenused (kosmeetikud, jumestajad,
küünetehnikud, juuksurid, ripsmetehnikud, massöörid, grimeerijad),
ilukliinikud ja kosmetoloogia, vee- ja tervisekeskused, solaariumid,
spad, spordiklubid, parfümeeria, kosmeetika- ja parfümeeriakaupade
tootmine ja hulgimüük, aroomiteraapia, apteegikosmeetika,
loodustooted ja toidulisandid, stiilianalüüs, iluteeninduskoolitus, pesu,
ehted, moelisandid ja aksessuaarid, nahkgalanteriitooted ja optika.

Osavõtutasu sisaldab messi ettevalmistamise, läbiviimise ja
reklaami kulusid, käepaelu, messikutseid, 2 parkimiskaarti ning 2
kutset messi banketile.
Osavõtumaksu on kohustatud tasuma kõik firmad, kes osalevad
messil kas iseseisvalt või mõne koostööpartneri stendis.
Kaaseksponendi osavõtutasu garanteerib ettevõttele õiguse
levitada messil oma reklaammaterjale ja -sõnumit, kasutada messi
visuaale ning erinevaid lisareklaamikanaleid, olla väljas oma
väljapanekuga põhieksponendi stendis, saada kajastatud messi
kataloogis. Ühtlasi eraldatakse kaaseksponendile eraldi käepaelad,
parklakaardid ja peokutsed.
8. MESSIPINNA JA STANDARDSTENDIDE RENDIMÄÄRAD
8.1 Messipinna rent (ilma stendita)
6-8m2
35 € /m²
9-15m2
33 € /m²
16-30m2
31 € /m²
31-40m2
29 € /m²
41-... m2
27 € /m²
8.2 Standardstend (lisandub messipinna rendile)
6-8m2
24 € /m²
9-15m2
22 € /m²
16-30m2
20 € /m²
31-40m2
18 € /m²
41- ...m2
16 €/ m²

Eksponendiks loetakse juriidilist või füüsilist isikut, kes sõlmib Eesti
Näituste AS-iga lepingu messil osalemiseks, rendib ekspositsioonipinna, tellib standard- või erikujundusega stendi ja lisateenused, kes
eksponeerib oma firmat/tooteid/teenuseid eksponendi poolt üüritud
messipinnal, kelle nimetus kantakse tema renditud või püstitatud
stendi otsalauale, kes vastutab renditud ekspositsioonipinna,inventari
ja kujunduskonstruktsioonide sihipärase ning heaperemeheliku
kasutamise ja säilimise eest ning tasub oma nimel kõik Eesti Näituste
As-i esitatud arved õigeaegselt.

Standardstendi hind sisaldab valgete seinaelementide, vaipkatte ( 6
standardset värvitooni), kohtvalgustite (75 kW iga 3m2 kohta),
pistikupesa (1kW) ja esipaneeli rendi hinda ning kleebistähtedega
stendi tähistamist kuni 16 tähemärgi ulatuses.

Eksponent on kohustatud registreerima kõik kaaseksponendid
registreerimisvormi täitmisega.
Kaaseksponendi osavõtutasu arve esitatakse registreerimislehel
näidatud juriidilisele isikule. Kaaseksponendi osalemistasu on 250€+
20%KM

9. SOODUSTUSED
Registreerumisel programm soodustust ei arvesta ja see
saadetakse teile meili või tellimuskinnitusega.Soodustused
arvestatakse maha pinna rendi hinnast!

Kaaseksponendiks loetakse juriidilist või füüsilist isikut, kes osaleb
messil Eksponendile renditud ekspositsioonipinnal ning kellest
Eksponent on eelnevalt Eesti Näituste AS-i õigeaegselt kirjalikult
teavitanud ning kes on tasunud Eesti Näituste AS-ile kaaseksponendi
osalemistasu.

Soodustused:
• kuni 1. detsember 2018, kehtib soodustus -40% messipinna
maksumusest neile firmadele kes osalesid messil Ilu sõnum 2018
KEVAD või SÜGIS.
• 1. detsember 2018 kuni 31. jaanuar 2019, kehtib soodustus -30%
messipinna maksumusest.
• 1. veebruar kuni 1. märts 2019, kehtib soodustus -20%
messipinna maksumusest.
• 1. märts kuni 1. aprill 2019, kehtib soodustus -10% messipinna
maksumusest.

Osavõtutasu tasumine annab õiguse osaleda messil, kasutada
kaaseksponendi nime Eksponendi stendi otsalaual või messistendi
kujunduses ja jagada kaaseksponendi reklaammaterjale.
Eksponendil ei ole õigust üürida või üle anda stendi või selle
osa kolmandatele isikutele. Kõik koostööpartnerid, kes soovivad
oma stendis teist ettevõtet või tema pakutavaid tooteid/teenuseid
eksponeerida, on kohustatud sellest teavitama korraldajat.
5. MESSIL OSALEMINE
Messil osalemiseks tuleb eksponendil nõuetekohaselt täita messi
kodulehel asuv osalemisleping-registreerimisleht. Pinna tellimusi
käsitletakse nende kirjaliku laekumise järjekorras. Lõpliku
paiknemise messihallis määrab ära messikorraldaja.
Eelisjärjekorras ja erisoodustusega saavad messipinnale
tellimusi esitada messil Ilu sõnum 2018 KEVAD ja Ilu sõnum
2018 SÜGIS osalenud firmad, kes on neile Eesti Näituste AS-i või
Ekspodisaini AS-i poolt esitatud arved tähtajaks tasunud või
firmad, kellel on pikaajalised koostöölepingud Eesti Näituste AS-iga.
Erisoodustused kehtivad juhul, kui eelbroneering kinnitatakse
osalemisleping-registreerimislehe täitmisega messi kodulehel
www.ilumess.ee enne 1. detsembrit 2018
Kui tagastamatu osavõtutasu arve on arvel märgitud tähtajaks
tasumata, tühistatakse nii erisoodustus kui pinna broneering.
6. STENDI EHITUSE ERINÕUDED:
Eksponendile renditav minimaalne messipind on nii Dhallis kui C-hallis 6m2.

Värviliste seinte kasutamine, standardlahendusest erinev voolu –või
valguslahendus, tähistusele logo lisamine või tähistuse logoga
asendamine on lisatasu eest.
Kõikidele hindadele lisandub käibemaks 20%.

Nõuded soodustuse saamiseks:
 Õigus soodustusele on neil Eksponentidel, kellel pole
registreerumise hetkel Eesti Näituste AS-i ees varasemaid
võlgnevusi.
 Soodustus messipinna rendist arvestatakse maha vaid juhul, kui
messi “Ilu sõnum 2019 KEVAD“ osalemistasu eest esitatud arve
on tasutud tähtajaks.
 Arve tähtajaks tasumata jätmise korral kaotab Eksponent õiguse
soodustusele ja tema messipinna broneering tühistatakse.
 Soodustust ei arvestata koostööpartnerite kalkulatsioonides,
nende arvete aluseks on normaalhinnad.
10. STENDI ASUKOHT
Kuni 1. detsembrini 2018 saavad pinnasoove esitada vaid messil Ilu
sõnum 2018 osalenud kliendid. Lõpliku paiknemise messihallides
määrab ära projektijuht pidades silmas messi kui terviku temaatilist
ülesehitust ja huve ning teematsoonide paiknemist.
Teistel firmadel on võimalik tellimusi esitada 1. detsembrist 2018.
Kinnitamata eelbroneeringud vabanevad 3. detsembrist 2018.
Erisoodustusega alad Eesti disainerite ja väikeettevõtjate jaoks
asuvad saalis D ja koolitajad, iluvaldkonna kutseliitude esindajad,
meediapartnerid ja võistluste korraldajad saalis C.
NB! Loe erisoodustuste kohta punktis 10.

11. ERISOODUSTUSEGA PINNAD
Erisoodustusega pindadele on õigus Eesti moe-, aksessuaari- ja
ehtedisaineritel, kelle toodang valmib disaineri osalusel ideest
teostuseni Eestis.
Erisoodustusega stendi osavõtutasu on 50€+ 20% KM.
Erisoodustusega stendi kaaseksponendi osavõtutasu on samuti
50€ + 20%KM.
Stendi rentinud disainer/firma on kohustatud teavitama korraldajat
tema stendis viibivates kaaseksponentidest ning esitama tähtajaks
nõutud kaaseksponendi juriidilised andmed.
Messipinna rent (sisaldab pinda, valgeid seinaelemente, vaipkatet,
kohtvalgusteid (75 kW iga 3m2 kohta), pistikupesa (1kW) ja
esipaneeli rendi hinda ning kleebistähtedega stendi tähistamist kuni
16 tähemärgi ulatuses.):
6-8m2
9-15m2

35 € /m²
33 € /m²

12. EELBRONEERINGUTE KINNITAMINE
Eelbroneeringute
kinnitamine
käib
messi
kodulehel
www.ilumess.ee Firma juht vastutab juriidiliselt korrektsete andmete
esitamise eest.
Kõik eelbroneeringud tuleb etteantud tähtajaks kinnitada,
Kinnitamata broneeringud vabastatakse tähtaja möödumisel ja
pinnale saavad sooviavaldusi esitada järgmised firmad.
Arved väljastatakse vaid registreerimislehel maksjaks märgitud
juriidilisele isikule ja arvete ümbertegemist hiljem muudele
juriidilistele isikutele, kes pole märgitud kaaseksponendidks või
kelle kohta pole esitatud täidetud registreerimislehte, ei toimu.
13. MESSITEENUSED
Tellimused messiteenustele ja inventarile vormistatakse vaid
korraldaja tellimislehtedel. Nõuetekohaselt täidetud tellimislehed
tuleb korraldajale tagastada 15. aprilliks 2018. Hilisemad tellimused
täidetakse võimaluse korral.
Messi eksponeerimispäeval ja messi ajal tellitud lisateenustele
kehtib hinnalisa 50 %.
Standardstendi vaipkatte värv, pistikute ja lampide asukohad ning
otsalaua kirjad tuleb esitada kirjalikult, kantuna stendijoonisele.
Kui otsalaua teksti ei esita etteantud tähtajaks, siis stendile jääb kiri
paigaldamata.
Messi Ilu sõnum 2018 KEVAD ettevalmistusperioodil ei võeta
tellimusi vastu suusõnaliselt. Need tuleb märkida kas
stendijoonise põhjale või tellimislehtedele.
Eksponendil, kes teostab messistendi ülesehitustööd ise või
kolmanda osapoole vahendusel, tuleb ehitatava stendi joonised,
elektriskeemid ja tarbitav võimsus kooskõlastada korraldajaga
hiljemalt 15. aprilliks 2018.
14. KÄEPAELAD
Käepaelad väljastatakse eksponendile korraldaja poolt vastavalt
eksponendi poolt renditud messipinna suurusele :
kuni 15m2
- 5 käepaela
16 - 30 m2
- 10 käepaela
2
31 - 45 m
- 15 käepaela
45 - 60 m2
- 20 käepaela
Käepael annab õiguse siseneda messikeskusesse eksponeerimise,
messi ja demontaaži ajal. Osavõtjad on kohustatud messipaviljonides
viibides käepaela kandma.
Sissepääsu messipaviljonidesse enne messi ametlikku avamist
tagavad vaid käepael. Kutsega pääseb messile vaid peale avamist.
Käepaelu on eksponendil võimalik täiendavalt juurde tellida
hinnaga 4 €.
Rikutud käepael konfiskeeritakse ning isik kaotab õiguse siseneda
messipaviljonidesse.
Montaaži- ja demontaažiperioodil toimub sissepääs messikeskusesse
ainult montaažirinnasiltidega või käepaeltega.
15. MESSIKUTSED
Sõltuvalt üüritud ekspositsioonipinna suurusest saavad eksponendid
korraldajalt tasuta ühekordset sissepääsu võimaldavad messikutsed:
kuni 20m2
- 50 kutset
21 - 45 m2
- 75 kutset
2
45 - 60 m
- 100 kutset
61m2 -...
- 150 kutset
Kutsed väljastatakse eksponendile pärast messipinna rendi eest
esitatud arve tasumist.
Lisakutsed võimaldatakse soovijatele, kui kõigile eksponentidele
tasuta eraldatavad kutsed on korraldaja poolt välja antud ja kutseid on
jäänud üle.
16. PARKIMISKAARDID

Eksponendile võimaldatakse 2 tasuta perioodi parkimiskaarti, mis
tagavad õiguse tasuta parkimisele selleks ettenähtud parkimisalal.
Parkimiskaart peab olema nõuetekohaselt täidetud.
Täiendavad parkimiskaarte saab osta messi infopunktist hinnaga 9€
Ühekordne sissesõit messikeskuse territooriumile maksab 3€.
17. MESSIKATALOOG
Messikataloogis avaldatakse informatsioon firmade kohta, kes on
nõuetekohaselt täitnud osalemisleping-registreerimislehel vajalikud
lahtrid. Firma andmed, mida eksponent soovib hiljem muuta, tuleb
saata korraldajale hiljemalt 15. aprilliks 2018.a. Eeltoodud tähtajast
mittekinnipidamise korral eksponendi poolt ei garanteeri korraldaja
eksponendi andmete avaldamist kataloogis.
NB! Andmeid avaldatakse vaid etteantud mahus. Täiendava info
lisamisel peab kogu tekst mahtuma etteantud 300 tähemärgi sisse.
Messikataloogis avaldatakse vaid osavõtutasu 250 €+ 20%KM
tasunud firmade andmed.
18. INTERNETIÜHENDUS
Eksponendil on võimalik tellida oma stendile Interneti püsiühendus,
pöördudes ise otse teenusepakkujate poole:
18.1 traadiga ühendus kiirusega kuni 4 Mbit/s kõigis messihallides
Linxtelecom Estonia OÜ e-postiaadressil: sales@linxtelecom.ee,
telefonidel 622 3360 või Internetiaadressil: www.linxtelecom.ee/mess
18.2 WiFi teenuse osutamise kõigis messihallides tagab Elisa
Mobiilsideteenuste AS tasuta.
Internetiühenduse kiiruse ja kvaliteedi eest vastutab teenusepakkuja.
19. TRANSPORDITEENUSED
Eksponent korraldab eksponaatide transpordi messile ja tagasi omal
kulul ning vastutab kõigi transporditeenusega seontud formaalsuste
täitmise eest. Kauba saabumise hetkel peab olema kohal eksponendi
volitatud kontaktisik. Projektijuht ega teised Eesti Näituste töötajad ei
võta eksponendi kaupa vastu ega vastuta kauba eest, mis on
ladustatud messikeskuse territooriumile ja jäetud järelvalveta.
Eksponent võib tellida korraldajalt ladustamis- ja tõsteteenuseid,
informeerides nende vajadusest korraldajat hiljemalt viis päeva
enne messi tööperioodi algust.
20. REKLAAM
Eksponent kohustub kasutama ainult neid reklaamivahendeid, millega
ta reklaamib oma firmat ja selle tegevust, mis vastab messi
temaatikale ning on kooskõlas reklaamiseaduse sätetega.
Stendivälised turundusüritused tuleb kooskõlastada hiljemalt 5
päeva enne messi algust korraldajaga. Kõigi reklaammaterjalide
jagamine on lubatud vaid renditud pinnal või sellega piirnevates
vahekäikudes.
Eksponendil on õigus kasutada oma toodangu või teenuste
reklaamimiseks ainult üüritud ekspositsioonipinda ja boksi siseseinu.
Stendi seintele kleebitud reklaamid on eksponent kohustatud enne
lahkumist eemaldama, vastasel korral on ta kohustatud tasuma
korraldajale reklaami eelmaldamisega seotud kulutuste maksumuse.
Muude pindade (põrand, uksed, fuajee,kohviku ning hallide seinad)
kasutamiseks messihallis tuleb esitada korraldajale tellimus.
Keelatud on riputada reklaamplakateid nii, et need oleksid teiste
eksponentide stendi ees või kohal. Reklaamide ja voldikualuste
paigaldamine käiguvahedesse on keelatud.
Messi tööperioodil messistendil toimuvate valjuhäälsed esitlused ja
muusika mängimine tuleb eksponendil kooskõlastada korraldajaga, et
vältida naaberstendide töö segamist.
Keelatud on levitada reklaammaterjale messi välipinnal treppide ja
sissepääsu juures ning parklas. Nõue kehtib nii messi eksponentidele
kui koostööpartneritele.
21. MAKSETINGIMUSED
Eksponent on kohustatud tasuma messi osavõtumaksu, messipinna
ja standardstendi rendi vastavalt korraldaja poolt esitatud arves
esitatud andmetele ja maksetähtajale. Arved esitatakse 3 osas:
-Osavõtutasuarve tasumisega kinnitatakse messil osalemine.
-Pinnarendi ja stendiehituse arved peavad olema tasutud hiljemalt
08. maiks 2019 ja see on eelduseks messimaterjalide kätte
jagamisel.
- Arve messil tarbitud lisateenuste, inventari, heli- ja valguslahenduste
eest esitakse peale messi.
Kui eksponent ei ole pinna ja stendiehituse arvet märgitud tähtajaks
tasunud, kaotab ta õiguse saada eksponeerimispäeval kätte
messimaterjalid. Materjalid väljastatakse ja stend antakse üle alles
peale arvete tasumist.
Osavõtutasu arve tähtajaks tasumata jätmine võrdsustatakse
osalemislepingu katkestamisega ja eksponendi suhtes kohaldatakse
osalemislepingu punktis 22 sätestatud sanktsioone.

22. LEPINGU KATKESTAMINE JA TELLIMUSTE TÜHISTAMINE
Eksponent kaotab õiguse tema poolt tellitud messipinnale või –
stendile ning messipinna kasutamisõigus läheb tagasi korraldajale
juhul, kui eksponent ei ole:
 tähtajaks tasunud korraldaja poolt väljastatud osavõtutasu arvet.
 Jälginud ja täitnud osavõtutingimusi.
Messistendi broneeringu kinnitab osavõtutasu tasumine. Osavõtutasu
on tagastamatu broneeringutasu, mida ei saa tagasi nõuda ega
muude messide jaoks ettemaksuna kasutada.
Lepingu katkestamine:
Ajaperioodil kuni 1. aprill 2019 kohustub eksponent tasuma
osavõtutasu.
Ajaperioodil 1. aprill kuni 1. mai kohustub eksponent tasuma nii
osavõtutasu kui 50% messipinna ja messistendi üürist.
Lepingu hilisema katkestamise puhul kohustub eksponent tasuma
osavõtumaksu ja messipinna ning -stendi üüri 100% ulatuses.

Käesoleva osalemislepingu-registreerimislehe lahutamatu osa on Eesti
Näituste messikeskuses korraldavate messide, näituste jm ürituste
üldised osalemistingimused (vt http://www.fair.ee/eksponendile/).
26. FORCE MAJEURE
Korraldajal on õigus mess katkestada või edasi lükata, kui see on
tingitud vääramatu jõu - sõjategevus, loodusjõudude toime, riigivõimu
ja valitsusasutuste tegevus- asjaoludest.
Kui vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel ei ole messi korraldamine
võimalik, katkestatakse eksponendiga sõlmitud leping ja tagastatakse
eksponendile tema poolt ettemaksuna korraldajale tasutud summad.
27. PRETENSIOONID
Kõik pretensioonid tuleb esitada kirjalikult messi tööperioodil, et
vajadusel oleks võimalik probleemiallikas üles pildistada või
puudujääk muul moel dokumenteerida või fikseerida.

tellimuse

Arveid on võimalik vaidlustada vaid juhul, kui probleemist (tellimusele
mittevastanud inventar, puudunud esemed või messiperioodil tehtud
korrektuurid) on messiperioodil on kirjalikult teavitatud Korraldajat või
tema esindajaid fuajee teeninduspunktis.

23. KORRALDAJA VASTUTUS
Korraldaja vastutab oma turvateenistuse baasil ja/või täiendavalt
kaasatud turvateenistusjõududega korra ning turvalisuse tagamise
eest messipaviljonides ja -territooriumil kogu messi tööperioodil.

Hilisemaid pretensioone, millest messi ajal pole kirjalikult teavitatud,
arvesse ei võeta.

Eksponent on kohustatud tema poolt esitatud
tühistamise soovist teatama korraldajale kirjalikult.

AS Eesti Näitused vastutab tuleohutuse tagamiseks vajalike esmaste
Tulekustutusvahendite valiku, paigutuse, markeerimise ja töökindluse
eest messipaviljonides ja -territooriumil.
Korraldaja ei vastuta eksponaatide, konstruktsioonide turvalisuse,
materjalide ning seadmete kahjustamise ja kadumise eest messi ajal.
Samuti ei vastuta Korraldaja külastajate, teiste eksponentide ja nende
töövõtjate poolt põhjustatud kahjustuste eest.
Korraldaja ei vastuta Eksponentide pakutavate toodete ja teenuste
kvaliteedi või jagatava informatsiooni õigsuse ja sisu eest.
24. EKSPONENDI KOHUSTUSED JA VASTUTUS
24.1 Eksponent on kohustatud teavitama Korraldajat kaaseksponentidest stendil, täitma kaaseksponedi kohta osalemisleping
–registreerimislehe ning edastama talle kõik Eesti Näituste AS poolt
saadetud infomaterjalid.
24.2 Eksponent vastutab tema käsutusse antud messipinna või –
stendi, inventari, materjalide ja seadmete ning neile kahjustuste
tekitamise ja kadumise eest alates nende korraldaja poolt üleandmise
hetkest kuni eksponendi poolt korraldajale tagastamise hetkeni.
24.2 Eksponent vastutab tema käsutusse antud messipinna või –
stendi, inventari, materjalide ja seadmete ning neile kahjustuste
tekitamise ja kadumise eest alates nende korraldaja poolt üleandmise
hetkest kuni eksponendi poolt korraldajale tagastamise hetkeni.
Eksponent on kohustatud korraldaja poolt tema käsutusse antud
boksi, inventari, seadmete ja materjalide üleandmisel fikseerima
nende seisundi, võimalikud defektid jms ning nendest koheselt
teatama korraldajale.Hilisemaid pretensioone ei rahuldata, võimalikud
defektid ja kahjustused loetakse eksponendi poolt tekitatuteks ning
kuuluvad vastava hinnakirja alusel hüvitamisele. Vastutus kehtib ka
eksponendi kaaseksponentidele.
24.3 Eksponent on kohustatud tuleohutuse tagamisel täitma
Eesti Näituste AS-I volitatud esindajate korraldusi ja
messikeskuses kehtivaid tuleohutuseeskirju.
24.4 Eksponent vastutab oma töövõtjate ja nende poolt kaasatud
kolmandate isikute tegevuse eest ning kohustub vajadusel korvama
nende poolt tekitatud materiaalse kahju korraldajale
24.5 Eksponent on kohustatud oma pinnal või stendil viibima
kogu messi ametliku lahtiolekuaja jooksul. Eksponaatide
eemaldamine ekspositsioonist enne näituse või messi ametliku
tööperioodi lõppu on keelatud. Trahv 1000 €+ 20%
Messijärgse laopinna tellimusi võetakse vastu kuni 1. maini 2018
Hilisemad tellimused vormistakse fuajees asuva teenindusbüroo
kaudu. Messikeskus ei vastuta järelvalveta jäetud asjade eest!
Taara ja pakendi ladustamine stendide või kardinate taga ning
kaubaväravate juures on keelatud!
25. LEPINGU KEHTIVUS
Ilu sõnum 2019 KEVAD registreerimisvorm-osalemislepingu täitmise
ja kinnitamise korral aktsepteerib ja kohustub eksponent ja tema
volitatud esindajad järgima messi osalemistingimusi kui ka korraldaja
poolt täiendavalt antud juhiseid ja korraldusi.

Pretensioonid püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe
mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused ja tüliküsimused Harju
Maakohtus.
28. ÜLDTINGIMUSED
Signeerides/kinnitades messi Ilu sõnum 2019 KEVAD osalemislepingregistreerimislehe, aktsepteerib eksponent või tema poolt volitatud
esindaja messi muuhulgas ka Eesti Näituste messikeskuses
korraldavate messide, näituste jm ürituste üldiste osalemistingimuste
täitmise kohustust.

