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Väike	  ruum	  (38	  m2)	  

Mahutab	  teatristiilis	  kuni	  35	  inimest.	  
Ruumis	  on	  pabertahvel,	  grafoprojektor,	  wifi,	  
muusikakeskus,	  joogivee	  seade	  (kuum	  ja	  külm	  vesi),	  
köögist	  saab	  teetassid.	  

• Rendihind:	  13	  eurot/h	  +	  KM	  =	  15,60	  eurot/h	  
Minimaalne	  rendiaeg	  2h	  

• Päevahind:	  60	  eurot	  +	  KM	  =	  72	  eurot/päev	  

• Rendihind	  regulaarsele	  kasutajale	  (kolm	  või	  enam	  
üritust	  hooaja	  jooksul)	  soodustus	  –	  15%:	  	  
11,05	  eurot/h	  +	  KM	  =	  13,26	  eurot/h	  
Minimaalne	  rendiaeg	  2h	  

	  

Suur	  ruum	  (86	  m2)	  

Mahutab	  teatristiilis	  kuni	  70	  inimest.	  
Ruumis	  on	  pabertahvel,	  grafoprojektor,	  wifi,	  
stereosüsteem,	  joogivee	  seade	  (kuum	  ja	  külm	  vesi),	  
köögist	  saab	  teetassid.	  

• Rendihind:	  20	  eurot/h	  +	  KM	  =	  24	  eurot/h	  
Minimaalne	  rendiaeg	  2h	  

• Päevahind:	  100	  eurot	  +	  KM	  =	  120	  eurot/päev	  

• Rendihind	  regulaarsele	  kasutajale	  (kolm	  või	  enam	  
üritust	  hooaja	  jooksul)	  soodustus	  –	  15%:	  	  
17	  eurot/h	  +	  KM	  =	  20,40	  eurot/h	  
Minimaalne	  rendiaeg	  2h	  

	  

Teraapiakabinetid	  (13	  m2)	  

Kabinet	  on	  ette	  nähtud	  kahele	  inimesele	  seansi	  
läbiviimiseks.	  Tuppa	  mahub	  mugavalt	  kuni	  5	  inimest.	  

Toas	  on	  voodi	  ja	  kaks	  tooli.	  Kabineti	  juures	  on	  köök,	  
kust	  saab	  joogivett.	  

Rendihind:	  3,50	  eurot/h	  +	  KM	  =	  4,20	  eurot/h	  
	  

Dataprojektor	  

3,75	  eurot/h	  +	  KM	  =	  4,50	  eurot/h	  

25	  eurot/päev	  +	  KM	  =	  30	  eurot/päev	  

Eelneval	  kokkuleppel	  saab	  kasutada	  ka	  arvutit	  ja	  
kõlareid.	  

Teavitusteenus	  

Sündmuste	  korraldaja	  saab	  instituudilt	  tellida	  
teavitusteenust,	  mis	  sisaldab:	  

• Teade	  instituudi	  kodulehel	  www.holistika.ee	  	  

• Teade	  ”Holistiliste	  uudiste”	  kuukirjas	  (1100+	  
tellijat)	  

• Teade	  instituudi	  Facebook	  lehel	  (3100+	  liiget)	  	  
+	  võimalus	  osta	  FB	  tasulist	  reklaami	  

• Teade	  või	  infolehed	  instituudi	  kontori	  stendil	  	  
(ca	  100	  külastajat	  kuus)	  

Teavitusteenusest	  saab	  sündmuse	  korraldaja	  täies	  
mahus	  kasu,	  kui	  alustada	  teavitusega	  vähemalt	  kuu	  
aega	  enne	  sündmust.	  	  

Teavitusteenuse	  hind:	  28	  eurot	  +	  KM	  =	  33,60	  eurot	  

Korduva/regulaarse	  info	  postitamine	  kodulehele,	  
uudiskirja	  ja	  FB	  lehele:	  10	  eurot	  +	  KM	  =	  12	  eurot	  
iga	  postituse	  kohta. 

Väljaspool	  instituuti	  toimuvate	  sündmuste	  
reklaamimise	  hind	  on	  38	  eurot	  +	  KM	  =	  45,60	  eurot.	  
	  

Täisteenus	  

Täisteenus	  sisaldab:	  

• Teavitusteenust	  (kirjeldatud	  üleval)	  

• Registreerimisteenus:	  registreerimisankeet	  
instituudi	  kodulehel	  ning	  suhtlus	  osalejatega	  

• Vajadusel	  arveldamine	  osalejatega	  ja	  muu	  
assisteeriv	  tegevus	  

Täisteenuse	  hind:	  50	  eurot	  +	  KM	  =	  60	  eurot,	  
kuni	  3h	  kestev	  sündmus.	  	  
Sündmuste	  korral,	  mis	  kestavad	  üle	  3h	  või	  kui	  
korraldajal	  on	  erisoove,	  lepime	  teenuse	  hinna	  
omavahel	  kokku.	  
	  

Printimine,	  paljundamine	  ja	  skaneerimine	  

Must-‐valge	  A4:	  17	  senti	  +	  KM	  =	  20	  senti/leht	  
Värviline	  A4:	  62,5	  senti	  +	  KM	  =	  75	  senti/leht	  
Skaneerimine:	  17	  senti	  +	  KM	  =	  20	  senti/leht

	  


