
 

   
 
 
 

 
 
 

 
 

KÕIGE INSPIREERIVAM PÕHJAMAINE DISAINI- JA SISUSTUSMESS 

Sügishooaja messi toimumisaeg 13.-16. august 2020 

Toimumiskoht: Herning, Taani Kuningriik 

Formland on kaks korda aastas toimuv sisseostjatele suunatud professionaalne disaini- ja 
sisustusmess, kuhu tulevad kokku disainivaldkonna ettevõtjad, sünnivad ärivõrgustikud ja 
sõlmitakse koostöölepinguid. Formlandi mess annab ülevaate Skandinaavia disainivaldkonna 
uudistest ja trendidest nii täna kui lähimas tulevikus ning külastajad üle kogu maailma 
saavad inspiratsiooni ning kohtuvad näost-näkku tarnijate, edasimüüjate ja 
koostööpartneritega. 

Herningi messikeskuses juba 35 aastat tegutsenud Formlandi mess on toimunud 70 korral, 
olles kantud kirest ja armastusest disaini- ja sisustusvaldkonna vastu. 10 messihallis on ühe 



katuse alla koondunud ligi 450 eksponenti, kelle seas on esindatud kõik Skandinaavia 
disainivaldkonna tipud nagu Hübsch, Normann Copenhagen, Georg Jensen, Kay Bojesen, 
Lyngby, Kähler, Holmegaard, Stelton, Humdakin, OYOY, woud, HAY ja paljud teised.  

2019. aasta augustis toimunud sügismessi külastas nelja päeva jooksul ühtekokku ligi 12 000 
inimest rohkem kui 5000 ettevõttest ning ligi 30 riigist, kusjuures 90% külastajaist kinnitasid, 
et leidsid messilt uusi koostööpartnereid, 91% osalejaist kasvatas tänu messile käivet ning 
84% osalejaist väitis, et messikülastus mõjutas nende valikuid sisseostetavate toodete osas.  

 
Külastus disaini- ja sisustusmessile FORMLAND Taanis, 13.-15.08.2020  
 
Pärnumaa Arenduskeskus koostöös maakondlike arenduskeskuste võrgustikuga korraldab 
13.-16. augustil 2020 Eesti ettevõtjate messi-õppereisi Taani, mille raames külastatakse 
Põhjamaade kõige inspireerivamat disaini- ja sisustusmessi FORMLAND 
 
13. august 
8.30    Kogunemine Tallinna lennujaamas  
10.30 – 11.30   Lend Kopenhaagenisse (lend Tallinn-Kopenhaagen; kl 10.30 – 11.30)  

Sõit Eesti Saatkonda  
13.00 – 15.00 Seminar „Kuidas teha äri Taanis“ (asukoht: Eesti Saatkonna ruumides, 

Kopenhaagen) 
15.30 – 16.30  Lõunapaus  
16.30 – 20.30  Sõit Herningisse (ca 4 tundi). 

Majutume hotellis Herningis. 
 
14. august 

Päev Formland messil. 
16.00 – 20.00  Sõidame tagasi Kopenhaagenisse 

Majutume hotellis Kopenhaagenis. 
 
15. august 
   Kontaktkohtumised Taani ettevõtjatega 
16.00   Sõit lennujaama 
19.30 – 20.30  Tagasilend Tallinnasse 
 
Messikülastustest võivad osa võtta kõik Eesti Äriregistrisse kantud äriühingud, kes vastavast 
messist kasu võiksid saada. Registreerunute hulgast valiku tegemisel on eelistatud 
ekspordipotentsiaaliga ettevõtted. Andke oma huvist messil osalemise kohta teada 
margit@parnumaa.ee ja me võtame teiega ametliku registreerumise avamisel ühendust.  

 


