Eesti edukate ettevõtete TOP100 võitjate
auhinnagala 2019
Информацию на русском языке смотри ниже
28.11.2019
Lutheri Masinasaal
Äripäev on juba 26 aastat koostanud Eesti ettevõtete TOP100 pingerida. Nii nagu varem, nõnda ka
tänavu avalikustatakse Eesti Edukate Ettevõtete TOP 100 võitjaid auhinnagalal 28. novembril Lutheri
Masinasaalis.
Sündmusterohkele aastale särava punkti paneva auhinnagala eesmärk on Eesti ettevõtjate ja ettevõtlike inimeste väärtustamine!
Sel aastal avame Äripäeva toimetuse uksed väärika ajalooga tehasehoones, teeme ekskursioone ning näitame kuidas töötab Äripäeva
toimetus. Samuti on igal külalisel võimalus esitada Äripäeva juhtfiguuridele huvitavaid, aga miks mitte ka intrigeerivaid küsimusi. Lisaks
toimub juba traditsiooniks saanud heategevuslik oksjon.
Sündmusterohkele aastale särava punkti paneva auhinnagala eesmärk on Eesti ettevõtjate ja ettevõtlike inimeste väärtustamine!
Peatoetaja KPMG tervitab kõiki enda lounge's, kus on hea tantsuplatsilt tulles jalga puhata ning uute ja vanade tuttavatega suhelda!
Pakume rikkalikku toidu- ja joogivalikut kogu sündmuse vältel.
Õhtut juhib Taavi Tõnisson.
Kava:
19.00 Külalised saabuvad, tervitusjook ja snäkid, taustal DJ Estonian Funk Embassy eestvedaja, Raadio 2 saatejuht Henrik Ehte
19.15 Õhtujuhi avakõne
19.30 Avashow ja Äripäeva peatoimetaja tervitus
20.00 – 20.25 Lexsoul Dancemachine
20.30 – 21.00 Maakondade TOP100
21.05 – 21.35 Lexsoul Dancemachine
21.40 – 22.10 TOP100 võitja väljakuulutamine
22.15 – 22.40 - Lexsoul Dancemachine
22.45 Heategevuslik oksjon
23:00 Õhtu lõpetame tordi piduliku lahtilõikamisega. Muusikalist vahepala pakub DJ Estonian Funk Embassy.

PIDU JÄTKUB SÜDAÖÖL CHICAGO 1933 Rotermannis!

ТОП 100 успешных компаний Эстонии
Торжественная церемония награждения лучших компаний Эстонии
Гала-вечер ТОП 100 - торжественное событие, на котором соберутся представители самых успешных предприятий страны. На
нем мы объявим обладателей престижной награды «ТОП 100 успешных компаний Эстонии».
Цель этой церемонии - поблагодарить эстонских предпринимателей со всей страны и отметить их достижения. На празднике
выступят воздушные акробаты и мимы, а также популярная фанк-группа Lexsoul Dancemachine. Для всех гостей будет открыт
бар с особыми коктейлями. Ведущий вечера: актер Таави Тыниссон.
Проведите незабываемый вечер в компании успешных предпринимателей!
19:15 Двери открываются, подача закусок и приветственных напитков

19:30 Официальное открытие вечера, приветственное шоу, приветствие главных редакторов Äripäev и «Деловых ведомостей»
20:00 Играет ансамбль Lexsoul Dancemachine
20:30 Выступают с речью победители уездных ТОП-ов
21:05 Играет ансамбль Lexsoul Dancemachine
21:40 Объявление победителя «ТОП100 успешных компаний Эстонии»
22:15 Продолжается праздник, на сцене ансамбль Lexsoul Dancemachine
22:45 Благотворительный аукцион
23:00 Торжественное разрезание торта, играет DJ Estonian Funk Embassy
00:00 Продолжение церемонии в Сhicago 1933 в квартале Ротерманни

TOETAJAD

LISAINFO
Lisainfo ja registreerimine
Registreerimiseks vajutage nuppu Lisa osaleja, helistage 667 0411 või saatke kiri aadressil registreerimine@aripaev.ee Üle 6 osaleja
registreerimise soovi korral kirjuta meile kiri. Jekaterina Molotkova, jekaterina@aripaev.ee
Reklaam ja esitluspind
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet Eesti Edukate Ettevõtete TOP100 Auhinnagalal, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee

Osalemise tingimused:
Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve emailile.
Konverentsil osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni konverentsi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun
andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil registreerimine@aripaev.ee või telefonil 667 0099. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni 10
tööpäeva enne konverentsi toimumist, pakume võimalust osaleda teisel konverentsil samal hooajal või tagastame 100% tasutud
maksumusest. Kui teatate vähemalt 5 tööpäeva varem, tagastame 50% maksumusest. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

