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Järvamaa Päevad 2014 Tallinnas Solaris keskuses
31. oktoobrist-1.novembrini toimuvad Tallinnas, Solaris keskuses „Järvamaa Päevad“.
Eelmise aasta osalejad jäid Järvamaa Päevade ja Solaris Keskusega väga rahule ja nii jätkame Solarisega
koostööd ka sellel aastal.
Ettevõtmise eesmärgiks on tutvustada Järvamaad atraktiivse äri- ja turismipiirkonnana ning hea
elukeskkonnana. Eesmärgiks on ka aidata Järvamaa ettevõtetel leida uusi kliente ning koostööpartnereid.
Järvamaa Päevade raames on võimalik ennast tutvustada 25 ettevõttel või organisatsioonil. Osalev
ettevõte saab tutvustada ja müüa oma tooteid või teenuseid 31. oktoobrist-1.novembrini „Järvamaa
Päevadel“ Solaris keskuses.
Osaleda saavad:
1. Järvamaal millegi tootmisega või valmistamisega tegelevad ettevõtted kui nende müük on
suunatud üle-Eestilisele või rahvusvahelisele turule või plaanitakse oma toodetega minna üleEestilisele turule.
2. Üle-Eestilisele turule suunatud teenuste pakkujad (nt. turism, majutus, vaba aja sisustamine,
äriteenused jms.).
3. KOV-d ja nende allasutused.
Osaleda ei saa, ainult jaemüügi või kauba vahendamisega tegelevad ettevõtted ja ainult Järvamaa turule
suunatud ettevõtted.
Kui palju ja millised ettevõtted saavad projektis osaleda, otsustavad projekti korraldajad koostöös Leader
tegevusgruppidega.
Ajakava:
Reede 31. oktoober
8-10 Väljapanekute üles seadmine
10-21 Järvamaa Päevad avatud
Laupäev 1. november
9-21 Järvamaa Päevad avatud
21-23 väljapanekute demontaaž
Igal osaleval firmal on võimalik saada ilma täiendava tasuta kasutada õllelauda, pikkus 2,2m ja ühises
stiilis laudlina. Teeme ühise stiiliga ettevõtete nimega (või kaubamärgi nimega) nimesildid. Kellel endal
oma kujundusega silt või messiboks olemas ja soovib seda kasutada, siis palume teada anda.
Kui soovite kasutada oma kujundusega boksi, laudu või muud atribuutikat, siis see on, arvestades
keskuse reegleid, võimalik. Kõik võimalikud põnevad tootetutvustused, demonstratsioonid, showd,
loosimised jms. on vägagi teretulnud.
Kes soovib kasutada elektriühendust, siis tuleb sellest eelnevalt teada anda. Vajalik kaasa võtta üks
tavaline pikendus. Keskuses on avalik WIFI.
Osalustasu ettevõttele on 20EUR-i kahe päeva kohta kokku. Paide linnas registreeritud firmad 40EUR-i
Osalussoovi või küsimuste korral palume ühendust võtta projektijuht Urmas Jõgiga tel. 5032505 või email urmas.jogi@mail.ee
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