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Veebiseminar
Metsamaa võib enamasti olla väga väärtuslik. Metsa hinnad turul lähevad kasvavas trendis. Mets on
ostjale hea investeering ja müüjale korralik tuluallikas.
Metsale õiglase hinna leidmine ja metsa müümine on võrreldes mõne muu kinnivaratehinguga
keerukam. Metsaomanikul on müües mitmeid valikuid: kas müüa kogu kinnistu, kasvava metsa
raieõigus või tellida metsa ülestöötamise teenus ja müüa siis metsamaterjali.
Veebiseminaril käsitlema metsatehinguid kahe nurga alt: nii müüja kui ka ostja vaatenurgast.
Püüame anda osalejatele ülevaate teemadel, mis puudutavad metsamaaga seotud müügitehinguid:
Mis on peamised metsa ja metsamaa väärtust mõjutavad tegurid?
Kes aitab hinnata metsa väärtust?
Turu hetkeseis: kuidas on turul nõudlus ja pakkumine viimaste aastate jooksul muutunud?
Metsamaa keskmine hind eile ja täna.
Kas metsamaa on hea investeering, kas tasub osta?
Kas müüa kasvavat metsa või koos kinnistuga?
Kuidas kaitsta oma investeeringut? Metsamaa kindlustamine.
Veebiseminari viib läbi maaportaal.ee portaalijuht Lehar Lindre.
Veebiseminaril osalustasu on 49 eur (koos km-ga 58,80 eur).

LISAINFO:
Veebiseminar toimub 10. septembril kell 10:00-12:00 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. Enne veebiseminari saadetakse
registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.
Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit,
internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille
saate kirjutada vestluse kasti.
Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 3 tööpäeva jooksul peale toimumist.
Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee.

LISAINFO
Osalemise tingimused
Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.
Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.
Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada
sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

