
 
KUTSE 

osaleda Põhjamaadega ühisel stendil  
ITS Maailmakongressil Los Angeleses, USA-s 

 
 
Eesti intelligentse transpordi valdkonna ettevõtetel on suurepärane võimalus ITS Estonia võrgustiku alt 
välja tulla Põhjamaade ühisele stendile ITS Maailmakongressil Los Angeleses, USA-s -  4.-8. oktoobril 
2020.  
 
Tegemist on intelligentse transpordi valdkonna aasta tippsündmusega maailmatasemel, kus 10 000 
osalejat nii avalikust kui erasektorist kohal. See on hea võimalus põhjamaade väga tugevat mainet 
maailma ITS ringkondades ära kasutada ning välja paista.  
 

 
Põhjamaade stendi esialgne kujundus (logode paiknemine on juhuslik).  
 
Kutsume Teid stendile välja tulema, et suurendada Teie organisatsiooni nähtavust intelligentse 
transpordi valdkonnas.  
 
Hetkel on Põhjamaadele reserveeritud 150 m2 suurune stend Premium alas. Stendi nr 1427 asukohaga 
saad tutvuda SIIN. Planeeritava stendi esmast kujundust video pealt on võimalik näha SIIT. 
 
Lisaks ITS Estonia võrgustiku liikmetele on stendile välja tulemas ka ettevõtted ning avaliku sektori 
organisatsioonid Soomest, Norrast, Rootsist, Taanist ning Islandilt. Seega pakub stend suurepärast 
võimalust luua koostöökontakte ka nende riikide esindajatega.  
 
Sõltuvalt osalejate arvust jääb osaluse suurus ühe ettevõtte kohta indikatiivselt 3500 – 4000 EUR vahele.  

https://www.itsworldcongress2020.com/
https://s23.a2zinc.net/clients/corcexpo/itswc2020/Public/EventMap.aspx?shMode=E&ID=4194&sortMenu=102000
https://www.youtube.com/watch?v=3Kf29syrTLY&feature=youtu.be


Eesti IKT klastri partneritel saame stendil osalemisest katta 50% projekti vahendistest ehk siis nende 
puhul jääks kulu ~2 000 EUR kanti.  
 
Taotleme hetkel täiendavat rahastust ka Nordic Innovation Fondilt, mis võib osaluse lõppsummat 
allapoole tuua.  
 

• Stendil osaledes saab organisatsioon:  
o logo boksi seinale, 
o ekraanidel Teie lahendusi tutvustavad slaidid/videod,  
o võimaluse stendi laval esineda, 
o boksis toimuva kokteilvastuvõtu kulud sh joogid baaris,  
o suurepärased võimalused kontaktide loomiseks nii Põhjamaade kui teiste riikide 

esindajatega, 
o kohvi ning snäkid stendil, 
o toe kõigilt Põhjamaade ITS võrgustikelt, 
o osaleda eraldi täiendavas programmis, mis pannakse kokku vastavalt organisatsioonide 

soovidele, 
o lisaks on plaanis koostöös Silicon Valley Nordic Innovation House meeskonnaga 

korraldada eraldi programm Põhjamaade start-upidele piirkonna investoritega 
kohtumiseks.   

 
Kõik osalejad saavad hetkel veel kaasa rääkida nii stendi kujunduses kui täiendava programmi 
koostamises.  
 
Küsimuste ning huvi korral võta ühendust hiljemalt 19.03. 
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