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eCarExpo on oma algusest 2016. aastal olnud hästi 
fokuseeritud ja efektiivne kohtumispaik. Alustasime 
õnnestunult Kopenhaagenis, Göteborgis ning Stockholmis.

Alustasime esialgu väiksel skaalal. Kui ava- 
sime uksed oma esimesel eCarExpol Eriks- 
bergshallenis, oli huvilisi üsna hõredalt. 
Elekt riliste autode müük oli turul vaid mõni 
üksik protsent  ning külastajad olid enamjaolt 
varajased entusiastid.

Praegu – kuus aastat hiljem – on enam 
kui  iga teine auto Rootsi turul elektriline 
ning inimeste hulk, kes valivad fossiiltehnika 
asemel puhtalt elektri jõul sõitva sõiduki, 
suureneb  jõudsalt.

Elektriliste automudelite hulk, mis 2016. 
aastal koosnes vaid käputäiest, on nüüdseks 
kümnekordistunud ning sektoris on esinda-
tud peaaegu  kõik automargid. Peale selle on 
turul koos kiire innovatsiooniga autotööstu-
ses kerkinud esile ka palju uusi automarke.

Kuid sõidukite elektrifitseerimine mõjutab 
palju rohkemat, kui vaid autot ennast. Igasse 
majapidamisse on võimalik paigaldada isiklik 
“bensiinijaam”, mille abil akut laadida. Ning 
selleks, et seda süsteemi täielikult sõltuma- 
tuks muuta, toodetakse järjest enam vajami- 
nevat energiat päikesepaneelidega katusel.

 

Autoomanikuks olemise kogemuse muu- 
tumine on radikaalne nii üksikisikule kui ka 
läbivalt tervele ühiskonnale. Kõik, mis sellega 
kaasa tuleb, võib paljude jaoks olla heidutav, 
ning just sellepärast on eCarExpost saanud 
tähtis infomess uuenenud ning kliimateadli-
ku autoelu kohta.

Juba algusest saadik on meie messi võt- 
meosa olnud proovisõidud. Huvilised saavad 
sama messipäeva jooksul teha proovisõitu 
mitmete erinevate värskelt turule ilmunud 
elektriautodega ning samal ajal õppida laa-
dimise ning kõikide uute digitaalsete peen-
suste kohta, mis tuleviku sõidukitega kaasas 
käivad.

Hiljem arendati eCarExpo lavaprog
ramm millekski täiesti omanäoliseks. Messi- 
päevadel saab lavast areen, mis annab nõud- 
likule tarbijale kõik vajalikud teadmised,

et elektriautodele üleminekul parim otsus 
langetada.

Tallinna laienemisega ei tutvusta me mitte 
vaid messi kontsepti, vaid katame ära Eesti 
piirkonna – ootame huvilisi kogu riigist.

Erinevalt traditsioonilistest automessi- 
dest, kus pandi rõhku läikivatele keredele, 
on eCarExpo efektiivne kohtumispaik, kus 
tehakse tehinguid peadpööritava kiirusega!

Vaata, kuula, sõida. Ning tee kaupa!

eCarExpo – 
nüüd ka Eestis!

FAKTID:

eCarExpo asutati 2016. aastal interak 
tiivse puutepunktina Rootsi parklate 
elektrifitseerimisel.

Messi peamised peibutusfaktorid 
on näitused, loengud/debatid ning otse 
loomulikult proovisõidud.

Lisaks autodele leidub messil 
laadimis tehnikat, energiasüsteeme ning 
kõike muud väikeautode elektrifitseeri
misega kaasnevat.

Mess viib külastaja teekonnale 
uudishimust ostuotsuseni ning iga 
eCarExpo mess on endaga kaasa too
nud märkimisväärse tõusu elektriautode 
müüginumbrites. Ametlik müügi rekord 
on lausa 400 allkirjastatud müügilepin
gut ühe päeva jooksul!

Nii laadimistehnika kui ka päikese
paneelid on messil kuumad teemad.

Tütarmess eComExpo elektriliste 
tarbesõidukite jaoks asutati 2022. aas
tal Arlanda linnas Stockholmi külje all 
(www.ecomexpo.se)



eCarExpo 2023 Tallinnas: 
Saku Suurhalli mess toob 
uuemad elektrilised mudelid 
rahvale lähemale näituse, 
loengute ning proovisõitudega!

Saku Suurhall on avar ning 
modernne hoone väga hea 
ligipääsuga. Hall ise on valgus- 
küllane ning piisavalt  ruumikas 
nii lava kui ka näituse jaoks. 
Halli taga on avar plats, kust 
saab alustada proovisõite ja 
uudistada laadimisjaamu.

eCarExpo – Saku Suurhall:
eCarExpo 2023 Tallinnas on nii suure-
pärane austusavaldus kui ka ainulaadne 
toetus elektriauto huvile Eestis!

Kõik huvilised saavad tulla tuleviku auto-
sid laadima, nende kohta õppima või proo-
visõitu tegema.

Nädalavahetuse perepäevadel on kavas 
sellised teemad nagu elektriautode öko-
noomsus ning laadimine era- ja korter-
majades.

Õige informatsioon just siis, kui see 
kõige rohkem ära kulub. Kopenhaagenis 
tutvustasime ka enda uut digitaalset messi

platvormi, kus kõik, kes ei saanud  füüsiliselt 
kohal olla, võisid üritusest osa võtta hoopis 
kõikehõlmava stream’i kaudu – nii lavaprog-
rammist kui ka teistest tegevustest, mis 
messil aset leidsid. Kokkuvõtvalt oli kindlasti 
tegemist õnnestunud eksperimendiga, mille 
taaselustame kõikidel tulevastel messidel.

Turule on teel suur hulk uusi automude- 
leid, mess tuleb kahtlemata sisurikas ja hariv 
ning põhirõhk saab taas olema müügitehin-
gute innustamisel!

FAKTID:

Kuupäev: 12.–14. mai 2023. 
Reede: äri /kutsega kliendid. 
Laupäevpühapäev: kõik  
•  3000ruutmeetrine näituse  ja     

aktiviteediala siseruumis.

•  Suur ala proovisõiduks ning laadi  
mispunkt messihalli tagaküljel. 
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Seminarid
Võimalused ja 

väljakutsed. Debatid 
laiemate ja kitsamate 

käsitlustega. Ettekanded 
võtmeisikutelt ja 

uuringute tulemused
– juhitud ärksate 
moderaatorite 

poolt. Kõike saab 
ka virtuaalselt järele 

vaadata.

eCarExpo koguperemess 
”Särtsu täis” arutleb, harib 
ja inspireerib! 
Debatid on eCarExpol alati tähtsal kohal olnud – see on seotud suure huvi ja 
rohepöörde võimalustega.

Autod!
Uudised erinevatelt 
brändidelt. 
Arenduse keskmes on elektri-
akud. Kuidas nõudmine pak-
kumisega kooskõlla saab?

Autopark. 
Kuidas alustada elektrisõiduki- 
tele üleminekut? Millest alus-
tada? Reaalne plaan.

Töösõidukid. 
Selles vallas on areng kiireim. 
Kuidas 5G revolutsioon aren-
dust autotööstuses mõjutab?

Laadimise 
infrastruktuur!
Kuidas luua turvaline, usal-
dusväärne ja majanduslikult 
jätkusuutlik ning skaleeritav 
laadisimvõrgustik? 

Finantseerimine ettevõtete 
autopargile.

Ühenda, lae, säilita: 
Kuidas tarbija saab targalt 
päikeseenergiaga laadida ja 
seda koguda?

Õigus autot tööl laadida? 

Juhtmevaba laadimine ja 
isesõitvad sõidukid.

Fookuses on päevakohase info jagamine otse lavalt.  
Kirev lavaprogramm koosneb paneeldiskussioonidest, tulevikustsenaariumite soovitustest, inspireerivatest üleskutsetest ja 
pikematest loengutest ning intervjuudest.
Lavaprogramm võetakse üles ja seda saab ka järele vaadata, et sõnumeid veelgi laiema rahvahulgani viia ning need oleks pikema 
mõjuajaga.
Toome vaatajani ökosüsteemi päikesepaneelidest energia salvestamiseni ja elektrisõidukiteni ning keskendume mitmetele trendidele 
nii mobiilsuses kui ka elektrifitseerimises.

 
Programm täieneb pidevalt, aga siin on peamised fookusteemad:

Targad linnad ja 
tuleviku transport!
Transport kui teenus ning 
jagamislahendused.

Hästi funktsioneerivaks 
transpordilahenduseks 
vajame rohkemat kui vaid 
sõidukeid. Mida fossiiliva-
badele kütustele üleminek 
linnaplanee rimise seisukohalt 
tähendab?

Muutused käitumises. 
Autod on olemas, infrastruk-
tuur laieneb, ettevõtted on 
valmis ja poliitilised tahteaval-
dused toetavad, aga kuidas ja 
millal ostukäitumine pöördub? 
Millised jõud neid suunavad?

Parkimislahendused

Energia!
Kui soodne saab olla päi-
keseenergia?

Energia salvestamine.

Mis saab kui kõiki autosid 
samal ajal laadida – kas on 
piisavalt võimsust?

EXPONAUT! 
Virtuaalse kohtumispaiga abil saame messil toimuva ning pakkumised viia 
veelgi laiema publikuni üle kogu Eesti. Igal eksponendil on enda virtuaalne 
tuba, kus saab reaalajas infot ja materjale vahetada, läbi viia enda seminare ja                        
koolitusi ning otse oma partnerite ja klientidega suhelda.
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