Pärnu Tarneahelakonverents 2020: Risk(id)
kõikjal
02.04.2020 - 03.04.2020
Pärnu Kontserdimaja
7. Pärnu Tarneahelakonverents keskendub riskidele. Laval on eri valdkondade eksperdid, juhid ja
praktikud nii Eestist kui võõrsilt, kes räägivad nii suurest pildist kui ka kitsamatest teemadest. Pärnu
Tarneahelakonverents on Eesti suurim tarneahelakonverents, mis toob kaheks päevaks ühe katuse
alla tippjuhid, tarneahelajuhid, logistikajuhid, ostujuhid, finantsistid ja paljud teised oma valdkonna eksperdid.
Programm avalikustatakse novembris 2019.
Vaata 2019.aasta konverentsi galeriid
Lisainfo ja esinejad: Harro Puusild, programmijuht, harro.puusild@aripaev.ee, 51935524
Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtteil palume võtta ühendust konverentsi reklaamimüügi osakonnaga
telefon 53026292 või e-mailil: sponsor@aripaev.ee

TOETAJAD

LISAINFO
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. 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.

MAJUTUS
Konverentsi majutuspartner on Estonia Resort Hotel & Spa. Kui soovid koos konverentsipääsmega broneerida majutust, kirjuta palun e-posti
aadressil silja.magi@aripaev.ee.
Hinnad:
Konverentsipakett majutusega standardtoas (ühele) 469 €+km
Konverentsipakett majutusega standardtoas (koht kaheses toas) 439 €+ km
Konverentsipakett majutusega rõduga superior toas (ühele) 479 €+km
Konverentsipakett majutusega rõduga superior toas (koht kaheses toas) 444 €+km
Pakettide hinnad kehtivad kuni 31.10.2020 või kuni kohti jätkub.
TOETUSED
Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume võtta ühendust konverentsi reklaamimüüjatega
sponsor@aripaev.ee või heleri.loobas@aripaev.ee
KORRALDUSLIK INFO
Kui Sul on konverentsi korralduse kohta küsimusi, kirjuta palun e-posti aadressil silja.magi@aripaev.ee.
Täpsem info märtsis ning mõned päevad enne konverentsi saadame osalejatele infokirja.

