Eesti edukate ettevõtete TOP100 võitjate
auhinnagala 2018
Информацию на русском языке смотри ниже
29.11.2018
Lutheri Masinasaal
Äripäev on juba 25 aastat koostanud Eesti ettevõtete TOP100 pingerida. Nii nagu varem, nõnda ka
tänavu avalikustatakse edukaimate ettevõtete TOP 100 pidulikult Eesti Edukate Ettevõtete TOP 100
võitjate auhinnagalal 29. novembril Lutheri Masinasaalis.
Tähistame Eesti ettevõtete saavutusi lõppeval aastal väärika ja piduliku suursündmusega Eesti majandus- ja seltskonnaelus ning
kuulutame välja Eesti vanima ettevõtlusauhinna Eesti Edukate Ettevõtete TOP 100 võitjad.
Auhinnagala eesmärgiks on Eesti ettevõtjate ja ettevõtlike inimeste väärtustamine ja auhinnagala paneb särava punkti lõppevale
sündmusterohkele aastale.
Õhtu sisu
Laval astub õhtuprogrammi eesotsas üles ansambel Swingers koos Birgit Sarrapi, Mikk Saare ja Jüri Pootsmanniga!
TOPi liikumise peatoetaja KPMG tervitab kõiki enda lounge's, kus on hea tantsuplatsilt tulles jalga puhata, nautida udujäätist ja
kvaliteetkohvi, kuulda kübermaailma saladusi ning panna ennast proovile kaasahaaravas kabemängus, kus vastaseks on kabetaja Merit
Wassenaar, mitmekordne Eesti meister, kunagine NSVL tšempion ja Noorte Maailmameistrivõistluste 4. koha omanik ning Janek Mäggi,
Maailma Kabeföderatsiooni President 2018, kunagine Eesti MV medalist kabes ja tänane EV regionaalminister.
MV Eesti ootab auhinnagala külalisi kokteilibaari, kus pakutakse Beluga eliitkokteile.
Galal avalikustame TOP 100 võitjad ja autasustame parimaid. Pakume rikkalikku suupiste- ja joogivalikut kogu sündmuse vältel ning õhtu
lõpetame tordi piduliku lahtilõikamisega kell 23.00.
Riietus: black tie

Programm
Õhtut juhib humoorikas näitleja Kristjan Lüüs
19:15 Gala külalistele avatakse uksed. Pakutakse suupisteid ja tervitusjooke. Muusikalist vahepala pakub Disco Tallinn.
19:45 Gala avashow, külalisi tervitavad ÄP ja DV peatoimetajad
20:00 Swingers esineb koos Birgit Sarrapi, Mikk Saare ja Jüri Pootsmanniga
20:35 Maakondade TOP auhinnad
21:00 Swingers esineb koos Birgit Sarrapi, Mikk Saare ja Jüri Pootsmanniga
21:35 TOP100 võitja autasustamine ja pildistamine
22:00 Swingers esineb koos Birgit Sarrapi, Mikk Saare ja Jüri Pootsmanniga

23:00 Õhtu lõpetame tordi piduliku lahtilõikamisega. Muusikalist vahepala pakub Disco Tallinn.

PIDU JÄTKUB SÜDAÖÖL OLYMPIC PARK CASINOS HILTON TALLINN PARK HOTELLIS!
Parim meelelahutus ja üllatused garanteeritud!
Sissepääs isikut tõendava dokumendi alusel ja alates 21. eluaastast!

Õhtu jooksul loositakse välja mitmeid auhindu gala toetajatelt ning pakutakse meelelahutuslikke tegevusi kõrvalruumides. Huvilised saavad
kätt harjutada ka Olympic Casino poolt välja pandud ruletti, blackjacki ja pokkerilaudade taga.
Transfeeri Lutheri Masinasaalist järelpeole tagab Olympic Casino.

ТОП100 успешных компаний Эстонии
Торжественная церемония
Достойным и торжественным мероприятием мы отметим экономические достижения успешных предпринимателей и объявим
обладателей престижной награды «ТОП100 успешных компаний Эстонии».
Цель этой церемонии - отметить и поблагодарить эстонских предпринимателей со всей Эстонии, в этот вечер соберутся
представители всех уездов. Программа праздника включает воздушных акробатов, выступление ансамбля Swingers, также
будут выступать Биргит Саррап, Микк Саар и Юри Поотсманн.
Танцпол будет открыт весь вечер! Все желающие могут попробовать себя за рулеткой казино и попытать удачу в лотерее, а
также для всех гостей будет открыт бар с особыми коктейлями. Проведите незабываемый вечер в компании успешных
предпринимателей!
Лучшая развлекательная программа и сюрпризы гарантированы!

Ведущий вечера: актер Кристьян Прюс

19:15 Двери открываются, подача закусок и приветственных напитков
19:45 Официальное открытие вечера, приветственное шоу, приветствуют главные редакторы Äripäev и «Деловых ведомостей»
20:00 Играет ансамбль Swingers
20:35 Выступают с речью победители уездных ТОП-ов
21:00 Играет ансамбль Swingers
21:35 Объявление победителя «ТОП100 успешных компаний Эстонии»
22:00 Продолжается праздник, на сцене ансамбль Swingers
23:00 Торжественное разрезание торта, играет Disco Tallinn
00:00 Продолжение церемонии в Olympic Park Casino в отеле Hilton Tallinn Park

TOETAJAD

LISAINFO
Mitteosalemisest teatamine
TOP 100 galale registreerimise soovist palun teada anda birgit.jurivete@aripaev.ee või 667 0298.
Mitteosalemisest palume kindlasti teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne ürituse toimumist registreerimine@aripaev.ee
või telefonil 667 0411. Sellisel juhul tagastatakse laekunud osalustasu täies ulatuses või tühistatakse arve. Hilisemal teatamisel või
teatamata jätmisel osalustasu ei tagastata ja pärast registreerumist väljastatud arve kuulub tasumisele.
Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet TOP 100 galaõhtul, siis võtke ühendust: age.raam@aripaev.ee 5866 6496 või heleri.loobas@aripaev.ee
53026292

