REFS “ESTONIA” juhatuse koosoleku
protokoll nr. 59

Koosolek toimus 18. mail 2018. a Tallinnas.
Koosoleku algus kl. 10.30
Koosoleku lõpp kl. 11.30
Osalesid: K.Andres, K.Laurits, E.Niglas,A. O.Hanschmidt, P. Sgirka.
Koosolekut juhatas: P.Sgirka.
Koosolekut protokollis: K.Laurits.

Päevakord:
1) REFS Estonia filateelianäitus EstEx 2018.
2) Jooksvad küsimused

Arutati:

1. Topauto annab näituse ajaks meie käsutusse väikebussi alates 10.juulist kuni 16.juulini
2018.a ja Konica varustab meid näituse tarvis vajamineva koopiamasin-printeriga alates
11.juulist kuni 16.juulini 2018.a. Topauto väikebussile kleebime külgedele meie näituse
logod juuni kuu alguses. Siis oleks meie näituse reklaam juba nähtav aegsasti. Tellitud
reklaamid on valmis ja Topautoga on kokku lepitud nende kleepimise aeg autole.
Reklaamid kujundas kunstnik Indrek Ilves.
Polosärgid on tellitud ning neile trükitakse vasakule poole rinnatasku kohale näituse
logo. Särke on tellitud 30 tükki. Särgid jaotatakse žürii liikmetele, komissaridele ja
korraldajatele. Ülejääk läheb müüki.
Arutelu käigus otsustati trükkida näituse kataloog A-5 formaadis ja värviline. Kataloogi
tiraaž oleks 400 eksemplari. Võetud pakkumiste alusel oli kõige soodsam trükkida
KUMA AS trükikojas Paides. Kataloogi küljendamine on lõppjärgus ja kohe saadetakse
trükifailid trükikotta.
Arutati reklaami tellimist Tallinna erinevates kohtades asuvates digiekraanidel.
Reklaami kavandid on Digiekraanid OÜ-le ära saadetud. Reklaamid kujundas kunstnik
Indrek Ilves. Reklaame kuvatakse ekraanidel 8 päeva jooksul 24 korda tunnis.
Selleks saime rahalisi vahendeid EV100 teavitus-toetus programmist. Tegime ka taotlus
rahaliste vahendite saamiseks KULKA-le, kuid sealt tuli eitav vastus.
Avalduste esitamine on lõppenud ja kokku esitati 134 avaldust. Kogud on väljas 560
stendil. Soome Filatelistide Liit rendib meile 21 kasti stende. Stendid toob Soomest
Eestisse ja viib ka tagasi Soome Omniva. Osavõtvaid riike on kokku 19.
2. Jooksvaid küsimusi ei olnud.

Otsustati:
1. Jätkata filateelianäituse EstEx2018, mis on pühendatud Eesti Postmargi 100
aastapäevale, reklaamimist ja korraldamist.
Leppida Topautoga eelnevalt kokku aeg reklaamide panemist väikebussi külgedele.
Trükkida polosärgid (30 tk) ja näituse EstEx 2018 kataloogid (400 tk) AS Kuma
trükikojas Paides.
Tellida EstEx 2018 näituse reklaamimine Tallinna linna erinevates kohtades asuvatel
digiekraanidel vastavalt kokku lepitud tingimustel.
P.Sgirka sõlmib lepingu rahaliste vahendite saamiseks KÜSK-iga.

Allkirjad: Koosolekut juhatas: P.Sgirka

Protokollis: K.Laurits

