EESTI ÕPILASFIRMADE LAAT 2021 INFO
ÜLDREEGLID:
•
•
•
•

Eesti õpilasfirmade laat 2021 toimub 13. veebruaril 2021 kell 12.00-18.00 virtuaalselt
worksup platvormil. Müügiplatvorm avatakse lehel http://opilasfirma.ee/laat21
Võistlust korraldab Junior Achievement Eesti SA (JA Eesti).
Eesti õpilasfirmade laadal saavad osaleda ainult registreeritud õpilased, kes õpivad
vähemalt 7. klassis või on 14 – 25 (k.a) aastat vanad.
Õpilasfirma võib laadal müüa ainult JA Eestis õpilasfirma registreerimisel kinnitatud
toodangut ja/või pakkuda kinnitatud teenust.

REGISTREERIMINE:
•
•
•

Registreerimine toimub õpilasfirma platvormil (www.opilasfirma.ee) ning lõpeb 28.
jaanuaril 2021, kell 23:59!
Registreerimisel märgib õpilasfirma juht, kes õpilasfirma liikmetest laadal osalevad ning
paneb kirja osalemissoovi innovatsiooni- ja reklaamivõistlusel.
Lisaks registreerumisele peab õpilasfirma olema ennast aktiveerinud õpilasfirmade epoes ning täitnud laadal osalemiseks vajaliku lisainformatsiooni opilasfirma.ee
platvormil alajaotuses „Minu õpilasfirma“. Vajalikud vormid tuleb täita hiljemalt 10.
veebruariks. Vaata soovitusi virtuaalse laadaboksi sisustamiseks siit.

MÜÜGIPÄEV:
•

Õpilasfirma virtuaalne laadaboks peab olema avatud kogu laadapäeva jooksul kell
11.30-18.00, st igal hetkel peab boksis olema vähemalt üks mikrofoni ja kaameraga
varustatud õpilasfirma liige.

LAADAGA SEOTUD VÕISTLUSED:
Innovatsioonivõistlus
•
•
•
•

•
•
•

Võistlusel osalemise soovi saab õpilasfirma märkida laadale registreerudes.
Võistlusel osalemiseks tuleb luua 1-minutiline video, milles tuuakse välja, mis on teie
õpilasfirma tootes või teenuses uuenduslikku ehk innovaatilist.
Innovatsioonivõistluse video peab olema horisontaalselt filmitud ehk landscape
formaadis.
Võistluse video tuleb üles laadida YouTube’i ning esitada avalik videolink aadressil
maria@ja.ee hiljemalt 4. veebruariks kell 12:00. Video esitamata jätnud õpilasfirma
eemaldatakse innovatsioonivõistluse osalejate nimekirjast.
Võitluse parima valib välja žürii.
Võitja kuulutatakse välja Eesti õpilasfirmade laada pidulikul autasustamisel.
Vaata soovitusi video filmimiseks „Juhend hea video salvestamiseks“.

Sotsiaalmeedia kuningas
•
•
•
•
•
•
•

Kõik laadal osalejad on oodatud oma õpilasfirma tegemisi aktiivselt kajastama
sotsiaalmeedias teemaviidetega #õflaat , #õpilasfirma ja #jaeesti.
Võistlusel osalevad kõik, kes on kasutanud teemaviiteid #õflaat, #õpilasfirma ja #jaeesti
oma postitustes. Hinnatakse postituste sisu ja aktiivsust.
Võistlusel osalemiseks peavad kasutajad ja postitused olema avalikud.
Postitusi hinnatakse keskkondades: Facebook, Instagram, YouTube ning TikTok.
Hinnatakse postitusi, mis on tehtud perioodil 12. jaanuar kuni 12. veebruar kell 12:00.
Vastavate teemaviidetega postitusi hindab žürii.
Sotsiaameedia kuningas kuulutatakse välja Eesti õpilasfirmade laada autasustamisel.

Reklaamivõistlus
•
•
•
•

•

•

•
•

Õpilasfirmadel tuleb võistlusel osalemiseks esitada oma firma reklaamvideo. Reklaami
pikkus on maksimaalselt 15 sekundit.
Video tuleb laadida ülesse YouTube’i keskkonda ning saata avalik link aadressile
maria@ja.ee hiljemalt 04. veebruariks kell 12:00!
Reklaami eesmärk on tutvustada klientidele oma õpilas- või minifirmat ning Eesti
õpilasfirmade laata.
Reklaamis peab kajastuma järgmine info, mida võib vastavalt oma äranägemisele
kohendada (näiteks lühendada kuupäeva, kasutada sõnade asemel ikoone):
o Eesti õpilasfirmade laat 2021 toimub 13. veebruaril kl. 12.00 - 18.00 virtuaalselt
o Lisainfo Junior Achievement Eesti Facebook’i lehel või kodulehel.
o Laada korraldab JA Eesti (JA Eesti logo on allalaetav SIIN)
Video tehnilised tingimused:
o Video peab olema esitatud püstises formaadis (portrait).
o Videos võib kasutada heli ja muusikat.
Žürii valib välja silmapaistvamad reklaamklipid, mis laetakse ülesse JA Eesti
Facebook’i lehele. Võistluse võitja otsustab rahvas andes oma lemmikvideo poolt hääle
JA Eesti Facebook’is. Enim meeldimisi kogunud õpilas- või minifirma valitakse
reklaamvõistluse võitjaks.
Võistluse tingimustele mittevastavaid töid ei hinnata.
Reklaamvõistluse võitja kuulutatakse välja Eesti õpilasfirmade laada lõputseremoonial.

Meediatähelepanu võistlus
•
•

•
•
•
•

Võistlusel osalemiseks peab õpilas- või minifirma esitama nimekirja meedias
kajastatud lugudest, kus on kajastatud teie õpilasfirmat.
Nimekiri peab olema korrektselt vormistatud Word’i, PDF vormingus või e-maili sisus.
Lisatud peavad olema järgnevad andmed:
o Väljaande nimi
o Loo ilmumise kuupäev
o Loo link
o Teles ja raadios avaldatud lugude puhul lisada ka info selle kohta mitmendast
minutist alates teie õpilasfirmast juttu tuleb.
o Juhul kui on tegemist paberlehes ilmunud artikliga, siis võib esitada artikli
skänneeritud kujul või fotona.
Nimekiri kõigi meediakajastuste kohta tuleb esitada hiljemalt 12. veebruariks kell
12.00 aadressil maria@ja.ee.
Võistlusel arvestatakse kõiki õpilasfirmast avaldatud lugusid, mis on ilmunud perioodil
12. jaanuar kuni 12. veebruar kuni kl 12.00.
Meedia tähelepanu võistluse töid hindab žürii. Parima valimisel hinnatakse avaldatud
loo sisukust ja kõlapinda.
Meedia tähelepanu võistluse võitja kuulutatakse välja Eesti õpilasfirmade laada
lõputseremoonial.

LAADA AUHINNAD:
Eesti õpilasfirmade laadal osalejate müügitegevust hindab žürii ja antakse välja 10
müügipreemiat erinevates tegevusvaldkondades.
Lisaks valib tunnustame silmapaistvaid õpilas- ja minifirmasid ka järgnevate tiitlitega:
•
•
•
•
•
•
•
•

Innovaatiline õpilasfirma (tähtaeg 04.02 kl 12)
Reklaamivõistluse võitja (tähtaeg 04.02 kl 12)
Sotsiaalmeedia kuningas (tähtaeg 12.02 kl 12)
Meediatähelepanu võistluse võitja (tähtaeg 12.02 kl12)
Rahva lemmik (valitakse laadapäeval)
Laada suurim käive (valitakse laadapäeval)
Tuleviku tegija eripreemia minifirmale (valitakse laadapäeval)
Negavati preemia rohelisele õpilasfirmale (valitakse laadapäeval)

Tunnustuse pälvinud õpilasfirmad kuulutatakse välja laadapäeva
lõputseremoonial, kuhu on oodatud kõik õpilasfirmad ja nende toetajad.

Lisainfo:
Laada üldist korraldust puudutav informatsioon – opilasfirma@ja.ee
Laada võistlusi puudutav informatsioon – maria@ja.ee

lõpus

toimuval

