
 

 

 

II BAF 2015 ESIMENE KUTSE 
| 13-15 Mai 2015 
| Strand Spa & Konverentsihotell 
| Pärnu 

TUTVUSTUS PROGRAMM 
 

Meil on hea meel kutsuda kõiki II Balti ehitusmaavarade 
kaevandajate foorumile! Ürituse peamisteks eesmärkideks on 
saada ülevaade töösse minevatest ehitusobjektidest, muutustest 
õigusruumis, vahendada värskeid kaevandamisalaseid- ja 
tehnikauudiseid ning uuendada kontakte. 
 

Lähiaastate suurimaks taristuprojektiks Baltikumis saab olema 
RailBalticu ehitus, mille ettevalmistustööd juba käivad. Samuti on 
algamas uus Euroopa Liidu finantseerimisperiood, mille raames 
finantseeritakse palju ka kohaliku tähtsusega objekte. Kõik need 
ehitusobjektid nõuavad suures koguses ehitusmaterjale, nii 
kohalikke kui ka impordituid. Samal ajal on Eestis teravalt 
tõstatunud just ehituse ja materjalide kvaliteediga seotud 
küsimused. Eelnimetatud küsimustele BAF II raames püütaksegi 
keskenduda.  

 

| 13-14 Mai 2015 
Karjääritehnika 
demopäevad 

 

| 15 Mai 2015 
Konverents, sh: 
 Baltikumi ülevaade  
 Ettekanded 
 Meistriklassid 

 

 

 
 

DEMOPÄEVAD 

KONVERENTSI TEEMAD 
 
 

Konverentsile eelnevad 13. - 14. mail 2015. a 
karjääri- ja ehitustehnika demopäevad, kus 
tutvustatakse karjääritehnikat, pakutavaid 
hooldus- ja tugiteenuseid ja teisi täitematerjalide 
tootmisega seotud teenuseid.   

 
 

 
 

| Karjääri  
majandamine 

| Karjääritehnika 
| Keskkonnatasud 
| Toodangu kvaliteet,  

kvaliteedikontroll 

 
 

| Kaevandamise keskkonna- 
aspektid 

| Baltikumi suured taristuprojektid, 
  RailBaltic 

| Baltikumi ülevaade 
| Tehnoloogiauudised 
| Energiakasutuse optimeerimine 
 

KORRALDAJA MÄESELTSIST 

Eesti Mäeselts 
www.maeselts.ee

 

 
 

Eesti Mäeselts on kutseühing, mis 
ühendab erialainimesi ja juriidilisi 
isikuid, kelle põhitegevus on vahetult 
seotud mäendusega ja kes omavad 
ühiseid huve Eesti arengut soodustava 
teadus-, keskkonna, haridus- ja 
majanduspoliitika kujundamisel 
mäenduse valdkonnas. 
 
Konverents koos demopäevaga on 
mõeldud aktiivsetele mäeinseneridele, 
mäetööde juhtidele, tee-ehitajatele,  
objektijuhtidele, ehitusmaterjalide 
tootjatele, otsustajatele, tudengitele ja 
kõigile teistele, kes antud valdkonnaga 
kokku puutuvad.   

ASUKOHT 
 

 

| Konverents toimub Pärnus, Strand Spa & 
Konverentsihotellis.  

 
 

 

Koostöös Läti  
Karjääride Ühinguga  

ja Leedu 
Ehitusmaterjalide 
Tootjate Ühinguga  

KONTAKTISIK KULTUURIPROGRAMM 
 

Olga Kaju 
baf@maeselts.ee 

 

 

Foorumi kultuuriprogrammi kuuluvad avaüritus 
14. mai õhtul ning pidulik õhtusöök 15. mail. 
   

 
 

 

Lisainfo foorumi kohta, sh info registreerumise kohta, täpne 
programm, majutusinfo ja kultuuriprogrammi kirjeldus on 

peagi nähtavad foorumi kodulehelt: 

www.aggregateforum.eu 

http://www.maeselts.ee/
http://www.maeselts.ee/
mailto:baf@maeselts.ee


 

 

 

KARJÄÄRITEHNIKA DEMOPÄEVAD 
13-14 Mai 2015, 10:00 – 17:00 Potsepa karjäär 

 
 

 
 

 

Demopäevadele on oodatud karjääri- ja ehitustehnika (ekskavaatorid, laadurid, 
buldooserid, kallurid) müüjad, purustite ja muu tehnika pakkujad. Kulutarvikute 

pakkujad ja maaletoojad, krediidiasutused, konsultandid jt. 
 

 

 



 

 

 

 

II BAF 2015 SPONSORPAKETID 
 

 

 Kaks päeva, mis on täis kohtumisi ja suhtlust potentsiaalsete uute ja vanade 
klientidega!   

 

 Suurepärane võimalus otsesuhtluseks ja -reklaamiks! 
 

 Võimalus ettevõtte tutvustamiseks läbi mitme kanali – välinäituse, postrite, 
ettekannete ning prinditud materjalide jagamise! 

 

 Väliüritus, kus on võimalus reklaamida ja tutvustada oma tehnikat ja teenuseid! 
 

 Võimalus teha konverentsil ettekannet!  
 
 

 

Hüve Plaatinum Kuld 
Al. 2000 €* 

Hõbe 
1500 € 

Pronks 
1000 € 

Toetaja 
500 € 

Nime ja logo printimine 
konverentsimaterjalidele    √ √ √ √ √ 

Ettevõtte logo ja link foorumi 
kodulehel  √ √ √ √ √ 

Trükiste ja/või kingituste 
lisamine konverentsikotti √ √ √ √ √ 

Tasuta osalejate arv 5 4 3 2 1 
Ala ettevõtte tutvustamiseks 

konverentsikeskuses 
5 x 2 m 5 x 2 m 5 x 2 m 3 x 2 m  

Ettevõtte tutvustamise ala 
valimise õigus 

Esimene Teine Kolmas Neljas  

Ettevõtte reklaam foorumi 
kodulehe esilehel √ √    

Ettekanne konverentsil √ 
(Peasaalis) 

√ 
(Rühmatöö) 

   

Roll-up peasaalis  √     
Reklaamvideo peasaali 

ekraanil kohvipauside ajal √     

Kutsed Ice Breaking Party’le 3     
Piduliku õhtusöögi 

peasponsor √     

Kutsed pidulikule õhtusöögile 3     
Õigus tuua demopäevale 

masinaid √ √    

Demoala pindala suurus Kuni 300m2 Kuni 200m2 5 x 4 m   

Demopäeval ala valimise 
õigus 

1 2 3   

*Sisaldab platsitasu, ülejäänud teenused lisanduvad kulupõhiselt, vastavalt tellimusele! 


