
 
Tere!  
 
Kutsume Teid osalema ja oma tooteid tutvustama Eesti Joogifestivalil, mis 
toimub esmaspäeval, 12. novembril 2018. aastal Kultuurikatlas. 
 
Eesti Joogifestival toob seegi kord kokku Eesti joogitootjad meeleoluka messi 
formaadis. Eraldi esitlusalad on avatud lahja ja kange alkoholi, samuti 
mittealkohoolsete jookide tootjatele. Tegu on kindlasti sügise suurima B2B formaadis Festivaliga, kus tulevad 
kokku restoranide omanikud, sommeljeed, baarmenid, peakokad ja teenindajad. Oma  osalemisega tabate 
seega just kõige vajalikumat segmenti klientidest. 

Osaleda soovijatel tasub uurida ka messitoetuse võimalusi oma valla- või linnavalitsusest, sest nüüd peaks 
see võimalik olema. Oleme teinud oma põhikirja vastava muudatuse.		
	
Ürituse raames valitakse Eesti Parim Õllesommeljee 2018, Eesti toorainest parim kokteil 2018 ning koostöös 
Eesti Maitsetega avalikustatakse Eesti ja Baltikumi parimad restoranid 2019.  
 
Festival on ühepäevane üritus. Esitlusalade ülespanek ning koristus toimub samal päeval. Täpne ruumiplaan 
joonistub eksponentide arvu selgumisel.   
 
Esialgne AJAKAVA on järgmine:  
9:00-14:00 festivali ülespanek  
15:00-20:00 uksed avatud  
20:00-00:00 koristus  
 
Kõigil eksponentidel on võimalik osta 1-3 lauda, mille abil üles seada oma esitlusala. Eksponendid võivad 
tulla oma laudade või baarilettidega, kui need on reklaamivabad ega ületa mõõtudelt meie poolt pakutavaid 
laudu. Koha hind jääb samaks.  
 
NB! Festival on ka seekord rangelt brändinguvaba! See tähendab, et on keelatud kasutada erimööblit, taustu 
& seinu, roll-up`e, reklaame jne. Teie tooted on Festivali staarid ja säravad võrdsete võimalust tingimustes.  
 
HINNAD:  
1 LAUD (150 x 80 cm) – 90 EUR/ ESA toetajale 80 EUR  
2 LAUDA (300 x 80 cm) – 150 EUR/ ESA toetajale 130 EUR 	
3 LAUDA (450 x 80 cm) – 250 EUR/ ESA toetajale 230 EUR 	
Sügavust arvestame ühe laua kohta 2 m laua eksponendi poolsest küljest. 	
Laua broneeringuga koos palume infot Teie seadmete vajaduse kohta: külmkapid, õllekraanid.  
 
SEADMETE HINNAD: 	
ÕLLEKRAAN (Kontakt 40K/Proff) – 80 EUR 	
KÜLMKAPP Scandomestic SD416 (1975x575x606 mm) – 55 EUR	(olemas 20 tk) 

Jää on meie poolt olemas, kuid jäänõusid me ei paku.  
 
TOODETE DEGUSTATSIOON JA MÜÜK 	
Iga Festivali külastaja ostab pileti (15 EUR, eelmüügist 10 EUR), millega koos lunastab ta endale 5 
degustatsioonikupongi 0,50 EUR/tk ja degustatsiooniklaasi.  
 
Kupong annab külalisele õiguse 6 cl vabalt valitud alkoholivaba või lahja alkoholisisaldusega toote ning 2 cl 
kange alkoholi degustatsiooniks. 	
 
Kuponge on Festivali ajal võimalik juurde osta. 	



 
Kupongitulu jaguneb vastavalt: 0,35 EUR - eksponent 0,15 EUR - ESA  
Eksponentidel on õigus oma tooteid ka tasuta degustatsiooniks jagada ning teostada toodete müüki 
müügiõiguse olemasolul. 
 
Registreeruda saab järgmisel lingil: https://goo.gl/forms/NdPeuneKwR4x4YYz2 
 
Loodame Teie aktiivsele osavõtule!  
 
Eesti Sommeljeede Assotsiatsioon 	
Lisainfo: Kristel Türk, kristel@sommeljee.ee, +372 520 8533 


