KOBARMESS
Pulmamess
Automess
Toidumess
────
Kahel päeval
Üle 150 000
külastaja
────
Ligi 500 noorpaari
────

9.–10. MAI 2020
EESTI
PULMAMESS

Pulmade
planeerimine
2020 suvi/sügis &
aasta 2021
────
Arutelud
tegijatega

Pulmamess toob Lauluväljakule kokku kõik pulmadega seotud
teenusepakkujad, muusikud, pruutkleitide-ülikondade show,
eriala seminarid, pulmaautod, hobukaarikud jne. Pulmaeksperdid
aitavad Sind unelmate pulmade korraldamisel.

SÜDAMEMAJA
AGENTUUR
www.pulmamess.ee
KULDAR PAJULA
www.kuldar.ee

Messi eksponendi võimalused:
Eksponendi videoreklaamid suurel messiekraanil
Kui eksponent soovib messi sissepääsu kõrval suurel videoekraanil
eksponeerida oma reklaami, siis tuleb see Full HD kvaliteedis
failina saata WeTransferiga aadressile kuldar@pulmamess.ee
tähtajaks 01.04.2020. Video maksimaalne pikkus 15 sekundit.
Toote või teenuse reklaamfoto
Kui eksponent soovib messi sotsiaalmeedia kontodel oma
reklaami, siis tuleb see failina saata WeTransferiga aadressile
kuldar@pulmamess.ee tähtajaks 01.04.2020.
Ettevõtte graafiline logo
Kui eksponent soovib messi fotoseinale oma reklaami, siis tuleb
see failina saata WeTransferiga aadressile kuldar@pulmamess.ee
tähtajaks 01.04.2020.

SOODUSTUSED

Enam kui 3 messil
osalenule -15%

Vähemalt 2 messil
osalenule -10%

Messiboksi mööbel
Igale eksponendile on tagatud 1 laud ja 2 valget klapptooli. Antud
soov lisaks muu mööbli soovidega tuleb esitada hiljemalt
01.05.2020 aadressile kuldar@pulmamess.ee
Lisareklaam
Messilepingu allkirjastamisest pilt koos tutvustava tekstiga
infokataloogis kodulehtedel www.pulmamess.ee ja
www.pulmapaev.ee
Noorpaaridele jagatavatesse kaustadesse visiitkaardid või
reklaamtrükised
Eksponentidele, kes valivad Messialad, roheline, punane või
messiboks, on ette nähtud tasuta 15 sekundiline reklaamklipp
Facebooki lehel Pulmamess ja grupis Noorpaaride nõuandetuba
ning 5 sekundiline klipp Pulmamessi Instagrammi kontol.
Boonused
Pulmad 2019/2020 & Eesti Pulmad 2019/2020 - Messi eksponent
saab -25% hinnaalandust pulmakataloogide reklaami hindadest
10000 tiraaziga Äripäeva Pulmalehe reklaami hindadest -5%
Arveldamine
Pulmamessil osalemise eest tasumine toimub pärast
registreerumist arve alusel. Võimalik on tasuda arve ühes osas või
osadena. Esimene osamakse on 50% osalustasust. Osamaksetena
maksmisel lisandub ühekordne käitlemistasu 25€

Osalenud vähemalt
ühel messil või FB
grupi Noorpaaride
Nõuandetuba liige
-5%

Registreeru
messile
www.pulmamess.ee

Messiala

Vaata messiala suuremalt
KOLLANE ALA
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MESSIBOKSID

1-37

38-55

56-686-68

69-78

x

√

√

√

x

√

√

x

x

x

xx

√

Seintega messiboks

x

x

x

√

Elekter

√

√

√

√

Valgustus

x

x

x

√

Vaip

x

x

x

√

Laud 183x76x74

Puidust klapptool

Banketitooli

Hinnakiri
1. september – 31. oktoober
Kollane ala

210€

Roheline ala

330€

Punane ala

390€

Messiboksid

690€

SOODUSTUSED

Hinnakiri on
tasumisel hiljemalt
31. oktoober

1. november – 31. destsember
Kollane ala

250€

Vähemalt 2 messil

Roheline ala

380€

osalenule -10%

Punane ala

460€

Messiboksid

740€

1. jaanuar – 29. veebruar
Kollane ala

310€

Roheline ala

480€

Punane ala

670€

Messiboksid

830€

1. märts – 8. mai
Kollane ala

350€

Roheline ala

520€

Punane ala

690€

Messiboksid

890€

Hindadele lisandub käibemaks

Osalenud vähemalt
ühel messil või FB
grupi Noorpaaride
Nõuandetuba liige
-5%

Registreeru
messile
www.pulmamess.ee

Pulmamessist
Eesti Pulmamess on reklaami-, müügiedenduse- ja kommunikatsiooniprojekt, mille eesmärgiks on
tutvustada eksponentide tooteid ja teenuseid üleriigilist ja ka rahvusvahelist kontakti tagavates
meediumites ja suurel platsimessil. Alates 2020. aastast toimub Eesti Pulmamess Tallinna
Lauluväljakul samaaegselt Eesti Automess - Sõidame! ja Eesti Toidumess – Sööma!

Külastajale tasuta sissepääsuga ja atraktiivses asukohas toimuv sisukas platsimess on valdkonna
ettevõtetele hea võimalus kohtuda suure hulga klientidega, saada neilt vahetut tagasisidet ja
soovikorral teha ka müügikäivet.

Messile on eksponendina oodatud osalema kõik, kes Eesti pulma- ja peovaldkonna uued ja vanad
tegijad. Oodatud on nii väikesed kui suured ettevõtted, alles alustanud ja pikalt turul olnud tegijad,
pulmakorraldajad, floristid, muusikud, ansamblid, DJ’d, pulmaisad, tordimeistrid, cateringid,
peopaigad, käsitöömeistrid ja kõik kes teevad pulma tarvis midagi paberist või muust materjalist.

10 head põhjust Eesti pulmamessil osalemiseks:
•

Eesti Pulmamess – Meie kaks on suursündmus kõikidele noorpaaridele, erialainimestele ja
tegijatele;

•

Kobarmessil on kokku üle 100 000m2 messiala ja kuni 700 eksponenti, kes on võimelised
vastu võtma ja teenindama kahel päeval kokku kuni 100 000 külastajat;

•

Pulmamessile on oodata ligi 500 noorpaari;

•

Messile on külastajal sissepääs tasuta;

•

Messist osavõtt on eksponendile mõistliku hinnaga ja äriliselt kasulik. Tasumine mõistlik ning
vastutulelik;

•

Mess toimub atraktiivses, rahva poolt armastatud ja lihtsalt ligipääsetavas asukohas;

•

Eksponendid saavad reklaamikontakti üleriigilises meedias, sotsiaalmeedias ja

•

Mess on kestvuselt mõistliku pikkusega ja aega on piisavalt, et huvilised saaksid infot;

•

Messiklubis saab lõõgastuda ja kasulikke kontakte. Messi jätkupeole on eksponentidele
sissepääs tasuta;

•

Asjaajamine messi korraldajatega on lihtne ja professionaalne.

Osalemiseks võtke meiega ühendust. Eksponentide arv on piiratud!
Eesti Pulmamess - Tiia Tamberg +372 525 9144 tiia@pulmamess.ee
Kuldar Pajula +372 58188184 kuldar@pulmamess.ee

Eksponendi messil osalemise meelespea
•

Osalemiseks registreeruge siin lehel allpool oleval registreerumise vormil https://forms.gle/JRHwFjtSj8HbZTWk6;

•

Sõlmige "Eksponendi messil osalemise leping";

•

Saatke messil osaleva ettevõtte graafiline logo, mille korraldaja avaldab messi veebilehel
www.pulmamess.ee ja www.pulmapaev.ee ja sotsiaalmeedia lehele;

•

Saatke oma toote või teenuse atraktiivne reklaamfoto, mille avaldame uudisena messi
sotsiaalmeedia kanalites.

•

Messiplatsi rajamiseks vajalikud telgid ja muud tarvikud ning atraktiivsemaks kujundamiseks
ja sisustamiseks saate ideid ja teostust messi partnerilt www.funrent.ee

•

Ärge unustage tähtajaks täita tellimusvormid elektrile (https://forms.gle/1f6zofa92z82ZuAK9)
ja parklakohale (https://forms.gle/q1JUFPDgtf9v39C4A)

•

Kui soovite näidata suurel messiekraanil oma toote või teenuse videoreklaami, siis vaadake
infot meie kodulehelt www.pulmamess.ee

•

Tehke messil osalemise kohta kindlasti reklaami (sotsiaal)meediakanalites, sest eksponentide
ja korraldaja ühistegevusena suudame informeerida märkimisväärset hulka potentsiaalsest
külastajaskonnast.

