
 

 

MAALEHE MESS 2019 OSALEMISTINGIMUSED 
 
 

1. KORRALDAJAD 
Ekspress Meedia AS 
Narva mnt 13, 10151 Tallinn 
tel 669 8188 
e-post: 
helena.christiansen@ekspressmeedia.ee 
pille.saks@ekspressmeedia.ee  
heili.teder@ekspressmeedia.ee  
 
Eesti Näituste AS  
Pirita tee 28, 10127 Tallinn 
tel 613 7450 
e-post: rano@fair.ee  
 
2. TOIMUMISAEG JA -KOHT 
Toimumisaeg:  26.–28.09.2019 
Toimumiskoht:  Eesti Näituste messikeskus  
Mess on avatud:   26.09 kl 10.00–18.00 
  27.09 kl 10.00–18.00 
  28.09 kl 10.00–16.00 
 
3.  AJAKAVA EKSPONENDILE      
Messistendide ehitus:      22.–24.09 kl 9.00–18.00  
Eksponeerimispäev: 25.09 kl 9.00–21.00 
Eksponaatide väljavedu:  28.09 kl 16.00–21.00        
Demontaaž/väljavedu        29.–30.09 kl 9.00–17.00 
NB! Tööde teostamine messihallis väljaspool ettenähtud ajakava 
toimub korraldaja hinnakirjas sätestatud tingimustel!  
 
4. EKSPONENDID JA TEMAATIKA   
Messi eksponendid võivad olla kõik juriidilised või füüsilised isikud, 
kelle pakutavad teenused või tooted kuuluvad järgnevalt nimetatud 
valdkondadesse: põllumajandustehnika, laadurid, tõstukid, 
metsatehnika, loomasöödad, farmiseadmed, teedeehitus, sõiduautod, 
kütusefirmad, õlid, määrdeained, kindlustusfirmad, liisingufirmad,  
finantsteenused, aiamajad, aiatehnika, aiatööriistad, ehitusmaterjalid, 
saunad, basseinid, taimed ja istikud, väetised, kalastus, jahindus, 
metsandus, mesindus.  
Kaaseksponendiks loetakse juriidilist või füüsilist isikut, kes 
eksponeerib oma teenuseid/tooteid eksponendi poolt üüritud 
messipinnal. Kaaseksponent on kohustatud tasuma messi 
osavõtumaksu vastavalt käesoleva lepingu punktile 6. 
Eksponaat on eksponendi poolt näitusel või messil üürile võetud 
ekspositsioonipinnal, sellele püstitatud kandekonstruktsioonidel, 
kujunduselementidel, stendi siseseintel või stendi kohal välja pandud 
füüsiline objekt. Eksponaatide asetamine stendi piiridest väljapoole 
või nende ekspositsioonist eemaldamine enne näituse või messi 
ametliku tööperioodi lõppu on keelatud.        
Eksponaatide ekspositsioonist eemaldamine enne messi tööaja 
lõppu on keelatud. Eksponent kohustub viibima stendil messi tööaja 
ametliku lõpuni. Stendilt varem lahkunud eksponentide suhtes 
kohaldatakse sanktsioone (64 € + km 20% iga varem lahkutud tunni 
eest). Erandid on lubatud eelneva kirjaliku kokkuleppe korral 
korraldajaga.             
 
5. MESSIL OSALEMINE                  
Messil osalemiseks tuleb eksponendil nõuetekohaselt täita ja 
allkirjastada messi osalemisleping-registreerimisleht ning edastada 
see korraldajale. Messipinna reserveerimise lõpptähtaeg on 6. 
mai 2019 (k.a).  Hilisemaid tellimusi võetakse vastu üksnes vaba 
messipinna olemasolu korral.         
 
6. OSAVÕTUMAKS               
Messi  tagastamatu osavõtumaks eksponendile ja kaaseksponendile  
on 295 €, mis sisaldab messi ettevalmistamise, korraldamise ja 
läbiviimise kulusid, osavõtjakaarte, 1 parkimiskaarti, stendi 
ühekordset koristamist enne messi avapäeva ning messi 
reklaamikulusid. Hinnale lisandub käibemaks 20%. 
 
7. MESSIPINNA JA STANDARDSTENDIDE RENDIMÄÄRAD 
(Vt osalemisleping-registreerimisleht) 
Soodusregistreerimine 31. jaanuarini. Alates 1. veebruarist 2019 
lisandub messipinna rendihinnale 20%. 
 
Messipind: (ilma stendita, ei sisalda inventari) 
Standardstend sisaldab valgete seinaelementide, vaipkatte, 
kohtvalgustite (1 tk / 3 m2), pistikupesa (1 kW) ja otsalaua renti ning 
stendiehitustööde maksumust.  

 
 
8. STENDI ASUKOHT             
Tellimusi messipinnale käsitletakse nende kirjaliku laekumise 
järjekorras. Korraldaja määrab stendi lõpliku paigutuse paviljonides 
vastavalt temaatikale, arvestades võimaluse piires ka kliendi 
eelistusi. 
 
9. MESSITEENUSED                 
Tellimused messiteenustele vormistatakse korraldaja tellimislehtedel.  
Nõuetekohaselt  täidetud tellimislehed tuleb korraldajale tagastada    
10. augustiks 2019.  Hilisemad tellimused täidetakse võimaluse korral 
ning arvestatakse hinnalisa 25%.  Messi eksponeerimispäeval ja 
messi ajal tellitud lisateenustele kehtib hinnalisa 50%.    
Eksponendil, kes teostab messistendi ülesehitustööd ise või 
kolmanda osapoole vahendusel, tuleb ehitatava stendi joonised, 
elektriskeemid, riputuspunktid laest ja tarbitav võimsus korraldajaga 
kooskõlastada hiljemalt 10. augustiks 2019. Kahe- või 
enamakorruselise messistendi projekt tuleb korraldajaga 
kooskõlastada hiljemalt 10. augustiks 2019. Keelatud on ehitada 
kahe- või enamakorruselist messistendi või paigaldada reklaame 
nii, et need varjaksid teiste eksponentide messistende. 
Messihallides paiknevates stendides kasutatavate 
kujunduselementide ja reklaamide maksimaalne kõrgus paviljonide 
põrandast on 2,5 m. Kõrgemad ehitised ja reklaamid on lubatud 
üksnes paviljonide seintega külgnevates stendides paviljoni seinast 
maksimaalselt 6 m kaugusel. Kõrgendatud põrandatega alade 
ehitamine stendi piires on lubatud minimaalselt 2 m kaugusel stendi 
välispiirist.                                   
 
10. OSALEMISLEPINGU LISA           
Käesoleva osalemislepingu-registreerimislehe lahutamatu osa on Eesti 
Näituste messikeskuses korraldatavate messide, näituste jm ürituste 
üldised osalemistingimused (vt maalehemess.ee).  
 
11. OSALEJAKAARDID    
Osalejakaardid väljastatakse eksponendile korraldaja poolt vastavalt 
eksponendi poolt renditud messipinna suurusele alljärgnevalt:  
kuni 20 m2 –  5 kaarti  
21–45 m2   –  8 kaarti  
üle 45 m2      – 10 kaarti    
Osalejakaart annab õiguse siseneda messipaviljonidesse 
eksponeerimise, messi ja demontaaži ajal. Osavõtja on kohustatud 
kandma messipaviljonis viibides osalejakaarti. Sissepääsu 
messipaviljonidesse tagab osalejakaart. Korraldaja konfiskeerib 
rikutud osalejakaardi ning isik kaotab õiguse siseneda 
messipaviljonidesse. Osalejakaarte on eksponendil võimalik juurde 
tellida hinnaga 1,50 €/tk. Osalejakaardil peab olema isiku nimi, 
nimeta osalejakaart on kehtetu. Osalejakaardi edasiandmine teistele 
isikutele on keelatud.  
      
12. PARKIMISKAARDID    
Eksponent saab korraldajalt 1 tasuta parkimise perioodikaardi, mis 
kehtib kogu messi ajal ning võimaldab tasuta parkida eksponentide 
parkimisalal. Parkimiskaardile peab olema kirjutatud auto 
registreerimisnumber. Auto registreerimisnumbrita parkimiskaart on 
kehtetu. Täiendavad parkimiskaardid maksavad 15 €. Ühekordne 
sissesõit messikeskuse territooriumile maksab 5 €. 
 
13. MESSIAJAKIRI  
Messiajakirjas avaldatakse informatsiooni eksponendi kohta, kes on 
nõuetekohaselt täitnud messiajakirja blanketi ning edastanud selle 
korraldajale hiljemalt 1. augustiks 2019. Tähtaegadest 
mittekinnipidamise korral ei garanteeri korraldaja eksponendi 
andmete avaldamist ajakirjas.     
 
14. MAKSETINGIMUSED              
Ekspress Meedia AS müüb messipindasid ning esitab arve 
osalustasu ja messipinna rendi eest. Arvelduskokkuleppe alusel 
kohustub eksponent tasuma osalustasu ja 30% messipinna rendist 
(esimene makse) 60 päeva jooksul peale messil osaluse kinnitust. 
Alates 2019 aastast 30 päeva jooksul peale kinnituse andmist. Arve 
väljastab Ekspress Meedia AS. Eksponendi loobumisel esimene 
osamakse tagastamisele ei kuulu. Ülejäänud 70% messipinna 
arvest esitab Ekspress Meedia eksponendile hiljemalt aprill 2019 ja 
maksetähtajaga 30 päeva.  



 

 

Standardstendi, erilahenduste, lisateenuste ja – tarvikute rendi eest 
esitab arve Eesti Näitused AS ja tasumine toimub jooksvalt korraldaja 
poolt esitatud arve alusel arves sätestatud kuupäevaks. 
Eksponent on kohustatud tasuma messi osavõtumaksu, messipinna 
ja standardstendi rendi vastavalt korraldaja poolt esitatud arves 
esitatud andmetele ja maksetähtajale. Kui eksponent ei ole arvet 
märgitud tähtajaks tasunud, kaotab ta õiguse reserveeritud 
messipinnale ja korraldajal on õigus anda vabanev pind ootelehel 
olevale firmale. Arve tähtajaks tasumata jätmine eksponendi poolt 
võrdsustatakse osalemislepingu katkestamisega ning  eksponendi 
suhtes kohaldatakse osalemislepingu punktis 15 sätestatud 
sanktsioone. 
 
NB! Kõigile hindadele, v.a perioodi- ja ühekordsete 
parkimiskaartide ning osalejakaartide hinnad, lisandub 
käibemaks. 
 
15. 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 esitanud nõuetekohast tellimislehte korraldajale tellimuste 

esitamise lõpptähtajaks ehk 1. augustiks 2019;  
• ei ole tähtajaks tasunud osavõtumaksu, messipinna või -stendi 

renti; 
• ei ole hakanud messipinda kasutama eksponeerimispäeva 

lõpuks kella 17.00ks (v.a juhul, kui selleks on olemas kirjalik 
kokkulepe korraldajaga); 

• ei pea kinni osavõtutingimustest. 
Messi osavõtumaks ja 30% messipinnarendist on tagastamatu.   
Eksponendil on õigus katkestada leping sanktsioone kandmata 31. 
märtsini 2019 (k.a).Lepingu katkestamisel eksponendi poolt 
ajavahemikus 1. aprillist 15. maini 2019 (k.a) kohustub eksponent 
tasuma osavõtumaksu ning 50% messipinna ja -stendi üürist. Lepingu 
hilisema katkestamise puhul kohustub eksponent tasuma 
osavõtumaksu ning messipinna ja -stendi üüri 100% ulatuses 
Eksponent on kohustatud tema poolt esitatud tellimuse tühistamise 
soovist teatama korraldajale kirjalikult, kusjuures tühistamine loetakse 
kinnitatuks korraldaja poolt vastava teatise kättesaamise hetkest 
arvates.  

 
16. REKLAAM          
Eksponendil on õigus kasutada oma toodangu või teenuste 
reklaamimiseks ainult üüritud ekspositsioonipinda ja boksi siseseinu. 
Reklaam teistele isikutele ja firmadele on keelatud. Reklaammaterjale 
on lubatud kinnitada korraldaja kujunduselementidele ainult kleeplindi 
ja/või riputuskonksude abil ning enne demontaaži algust on 
eksponent kohustatud reklaammaterjalid eemaldama, vastasel korral 
on ta kohustatud tasuma korraldajale reklaami eelmaldamisega 
seotud kulutuste maksumuse. Muude pindade (põrand, seinad, 
vahekäik jms) ja kanalite kasutamiseks messihallis tuleb esitada 
korraldajatele tellimus.  
 
17. KORRALDAJA VASTUTUS 
Korraldaja vastutab oma turvateenistuse baasil ja/või täiendavalt 
kaasatud turvateenistusjõududega korra ning turvalisuse tagamise 
eest messipaviljonides ja -territooriumil kogu messi tööperioodil. 
Korraldaja ei vastuta eksponaatide, konstruktsioonide turvalisuse, 
materjalide ning seadmete kahjustumise ja kadumise eest messi 
toimumise ajal. 
Korraldaja ei vastuta vääramatu jõu poolt tekitatud kahjustuste eest. 
Korraldaja vastutab tuleohutuse tagamise eest messipaviljonides ja -
territooriumil. 
Tule- ja plahvatusohtlike ainete ja materjalide kasutamiseks 
messiekspositsioonis tuleb korraldajaga kooskõlastatult taotleda luba 
Põhja-Eesti Päästekeskuselt. 
Suitsetamine messipaviljonides on keelatud, v.a selleks ettenähtud ja 
vastavalt tähistatud kohad. 
Korraldaja ei vastuta eksponentide poolt jagatava informatsiooni 
õigsuse ega sisu eest. 
 
18. EKSPONENDI VASTUTUS 
Eksponent vastutab tema käsutusse antud messipinna või -boksi, 
inventari,  materjalide ja seadmete ning neile kahjustuste tekitamise ja 
nende 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 kohe 
korraldajale teatama. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata, 
võimalikud defektid ja kahjustused loetakse eksponendi poolt 
tekitatuteks ning kuuluvad vastava hinnakirja alusel hüvitamisele. 

 
Eksponent on kohustatud messi lõppemisel korraldaja esindajale 
korrastatult üle andma korraldaja poolt tema käsutusse antud boksi, 
inventari, materjalid ja seadmed. 
Eksponendi lahkumine boksi, inventari, seadmeid ja materjale 
korraldaja esindajale üle andmata ei vabasta eksponenti ilmnenud 
kahjustuste korraldajale hüvitamise kohustusest.  
Vastutus kehtib ka eksponendi kaaseksponentidele. 
Eksponent on kohustatud hüvitama korraldajale messiperioodil tema 
käsutusse antud messiboksile, inventarile, seadmetele ja 
materjalidele tekitatud kahjud; inventari, seadmete ja materjalide ning 
ehituskonstruktsioonide kadumisel või nende täielikul hävimisel 
asendama need samaväärsetega  või kompenseerima korraldajale 
nimetatud esemete maksumuse vastava hinnakirja alusel. 
Eksponendil on keelatud edasi rentida tema poolt korraldajalt renditud 
pinda.  
Taara ja pakendite ladustamine bokside taga on keelatud! 
Eksponent ei tohi häirida tegevuse või heliga kõrvalbokse. Kui 
korraldajale on laekunud korduvalt kaebusi teiste eksponentide 
häirimisest tegevuse või heliga ning eksponent ei ole lõpetanud 
häirivat tegevust hoolimata korraldaja korduvast nõudmisest, on 
korraldajal õigus rakendada sanktsioone (elektrivarustuse 
katkestamine) või eksponent messilt kõrvaldada. Korraldaja ei hüvita 
korrarikkumise eest messilt kõrvaldatud eksponendile kõrvaldamisest 
tulenevaid kulusid. Viimasel messipäeval 28.09.2019 enne kella 
16.00 lahkumine on keelatud. 
 
19. FORCE MAJEURE            
Korraldajal on õigus mess katkestada või edasi lükata, kui see on 
tingitud vääramatu jõu asjaoludest (sõjategevus, loodusjõudude 
toime, riigivõimu ja valitsusasutuste tegevus). 
Kui vääramatu jõu  asjaolude ilmnemisel ei ole messi korraldamine  
võimalik, katkestatakse eksponendiga sõlmitud leping ning 
tagastatakse eksponendile tema poolt ettemaksena korraldajale 
tasutud summad. Eksponendi poolt tasutud osavõtumaks 
tagastamisele ei kuulu. 
 
20. PRETENSIOONID                      
Kõik vastastikused pretensioonid tuleb esitada kirjalikult messi 
tööperioodil. Hilisemaid pretensioone arvesse ei võeta. 
Pretensioonid püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe 
mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused ja tüliküsimused Harju 
Maakohtus. 
 
21. ÜLDTINGIMUSED    
Kirjutades alla Maalehe mess 2019 osalemislepingule-
registreerimislehele, aktsepteerib eksponent või tema poolt volitatud 
esindaja messi osavõtutingimuste ja Eesti Näituste messikeskuses 
korraldatavate messide, näituste jm ürituste üldiste osalemistingimuste 
täitmise kohustust ning kohustub juhendama esindatava asutuse teisi 
messiga seotud töötajaid täitma osavõtutingimusi ning korraldaja 
poolt antavaid täiendavaid juhiseid ja korraldusi, kui need on 
suunatud messi töö efektiivsuse tõstmisele ning külastajate ja 
eksponentide ohutuse tagamisele messi ettevalmistus- ja 
tööperioodil. 
Messi osavõtutingimuste eestikeelne variant on prioriteetne teiste 
variantide ees, juhul kui tekib arusaamatusi ja vääritimõistmisi nende 
tõlgendamisel. 
 
 
           
           
               
         
         
                   
 


