Eesti Õpilasfirmade Laat 2020
INFO
Eesti õpilasfirmade laat 2020 toimub 8.-9. veebruaril Tallinnas Kristiine keskuses ja Rocca al
Mare kaubanduskeskuses.
8.-9. veebruaril toimub laat Rocca al Mare Kaubanduskeskuses
8. veebruaril Kristiine Keskuses
Eesti õpilasfirmade laadast võtavad Kristiine Keskuses osa ka teiste JA Euroopa liikmesriikide
õpilasfirmad.
Ajakava
10.30 – 12.00 Õpilasfirmade saabumine, müügibokside ettevalmistus
12.00 – 17.00 Laat avatud külastajatele
17.00 – 18.00 Auhinnatseremoonia
Osalemine
• Laadal saavad osaleda õpilasfirmad, kes on õpilas- või minifirmana kantud JA Eesti
registrisse ja kellel on kehtiv tegevusluba (vt laada reeglid).
• Millisesse ostukeskusesse ja mis päeval teie õpilasfirma müüma läheb, teeme
teatavaks 22. jaanuaril.
Registreerimine
• Laadale registreerimine lõpeb 13. jaanuaril 2020 kell 23.59.
• Registreerimine toimub õpilasfirmade veebilehel „Sündmused“ alajaotuses
o Õpilasfirma tegevjuht registreerib korraga kõik õpilasfirma liikmed, kes
laadale tulevad.
• Laadale registreerides saab õpilasfirma märkida enda eelistuse laadal osalemise
kuupäeva osas.
o 8. veebruar/ 9. veebruar/ sobivad mõlemad
o JA Eesti ei garanteeri osalemist eelistatud müügipäeval, kuid võimalusel
arvestame sellega.
• Laadale registreeritud õpilasfirmad kantakse laadaliste veebikataloogi nii, nagu nad
kajastuvad õpilasfirmade registris opilasfirma.ee leheküljel.
o Palume teha kõik andmete uuendused ja täiendused enne 13. jaanuarit
o Täpsustada toote nimetus, lisada sotsiaalmeedia link, pilt jne.
• Üks õpilasfirma saab Eesti õpilasfirmade laadal osaleda ühel müügipäeval ühes
kaubanduskeskuses.

Osalustasu
• Osalustasu on 8 € õpilase kohta, juhendajal osalustasu pole.
• Õpilasfirma märgib registreerides, kes maksab osalustasu arve (õpilasfirma/ kool/
muu).
o JA Eesti väljastab õpilasfirmale peale registreerimist osalustasu arve.
o Osalemistasu maksmise tähtaeg on 20. jaanuar 2020.
(va siis, kui arve tasub kool).
Osalustasu sisaldab: boksi üüri, võimalust kasutada müügitegevuseks lauda, elektrit,
lõunasööki, laada infomaterjale.
NB! Hinda ei kuulu sõit Tallinnasse ja tagasi ega transport Tallinnas.

Laadal on iga õpilasfirma käsutuses
•
Üks kahe valge seinaga boks
laius 1 m
kõrgus 2,5 m
(Pildil neljast boksist koosnev konstruktsioon)
•
Üks kandiline laud
mõõtmetes 50 x 120 x h73 cm
•
Võimalus kasutada elektrit.
Elektri kasutamise vajadus märkida
registreerimisel koos põhjendusega.
• Kõik muud väljapanekuks vajalikud vahendid
võtab õpilasfirma ise kaasa. (Vt reeglid.)

Attendify rakendus
Eesti õpilasfirmade laadal on kasutuses Attendify rakendus, kus saab:
o Tutvuda kõigi laadal osalevate õpilasfirmadega
o Jagada laadapäeva jooksul enda elamusi rakenduse feed’il
o Lugeda laada reegleid, tutvuda korralduse, žürii, auhindade ja palju muuga
o Saata ja vastu võtta laadapäeva jooksul teavitusi
Makseterminali rent
• Eesti õpilasfirmade laadal on igal õpilasfirmal võimalik JA Eesti kaudu rentida SEB
nutiterminal.
• Terminali rentimise soov tuleb märkida laada registreerimisankeedis 13. jaanuariks.
• Makseterminali rentimiseks tuleb sõlmida JA Eestiga rendileping.

Enne laata on õpilasfirmadel võimalik osaleda järgmistel võistlustel:
REKLAAMIVÕISTLUS
Õpilasfirmadel tuleb võistlusel osalemiseks teha oma firmareklaam. Reklaami pikkus on
maksimaalselt 12 sekundit.
Reklaami eesmärk on reklaamida oma õpilas- või minifirmat ning Eesti õpilasfirmade laata.
Parimad klipid jooksevad eelneva nädala vältel ning laada ajal Kristiine ja Rocca keskuste
püstistel ekraanidel.
Reklaamis peab kajastuma järgmine informatsioon:
Eesti õpilasfirmade laat 2020 toimub
8. veebruaril kl. 12 - 17 Kristiine ja Rocca al Mare Keskustes
9. veebruaril kl. 12 - 17 Rocca al Mare Keskuses
Laata korraldab JA Eesti
JA Eesti logod: värviline logo, valge logo
Keskuste logod: Rocca al Mare, Kristiine
Tehnilised tingimused:
NB! Videoklipid esitada ilma helita, ainult pilt!
Sobivad kõik enamlevinud pildi- või videoformaadid portrait (püstine) ekraanile.
Video: mp4, h 264 codec, max bitrate 8000 kbs (portrait)
Pilt: 1080 x 1920 pix (portrait).
Tööde esitamise tähtaeg on 23. jaanuar 2020 kell 23.59.
Klipid saatke meilile laat@ja.ee

SOTSIAALMEEDIA KUNINGAS
Kõik laadal osalejad on oodatud oma õpilasfirma tegemisi kajastama aktiivselt
sotsiaalmeedias viidetega #õpilasfirma ja #jaeesti.
Võistlusel osalevad kõik, kes on kasutanud #õpilasfirma ja #jaeesti oma postitustes.
Hinnatakse postituste sisu ja aktiivsust.
Postitusi hinnatakse järgnevates keskkondades: Facebook, Instagram, YouTube.
Võistlus lõpeb laadapäeva eel, 7. veebruaril 2020 kell 12:00.

Laada ajal toimub INNOVATSIOONIVÕISTLUS
• Võistlusel osalemise soov tuleb märkida registreerimisvormis.
• Võistlusel esinetakse žürii ees 2-minutilise kõnega, milles tuuakse välja, mis on teie
õpilasfirma tootes või teenuses uuenduslikku.
• Kõne esitatakse mikrofoniga.
• Võistlusel ei kasutata arvutipresentatsiooni.
• Kõik, mida soovitakse lisaks kõnele välja tuua või näidata, peab olema kaasas.
• Innovatsioonivõistlusel osalemiseks tuleb registreerudes kirjeldada 2-3 lausega,
milles seisneb teie toote või teenuse innovatsioon.

Eesti õpilasfirmade laada lõpetamisel antakse välja järgmised preemiad:
Laada parim
1. müügistrateegia
2. toode
3. teenus
4. kujundus ja stiil
5. rahvusvaheline õpilasfirma
Lisaks eripreemiad:
1. Sotsiaalse ettevõtte preemia
2. Negavatt keskkonnapreemia (KIK)
3. Estonian Business School eripreemia
4. Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor eripreemia
5. Stockholm School of Economics in Riga eripreemia
Kuulutatakse välja:
innovatsioonivõistluse võitja
reklaamivõistluse võitja
sotsiaalmeedia kuningas
rahva lemmik
laada suurim käive

Ürituse käigus jagatavad materjalid, tunnistused, võimalikud auhinnad jm antakse kavas ette
nähtud ajal osalejale isiklikult kätte.
Tutvu kindlasti ka Eesti õpilasfirmade laada reeglitega.

