MTÜ Peaasjad
MTÜ Peaasjad Koolitus

KOOLITUSTE HINNAKIRI
Koolituse tunnihind (60 minutit)
hinnad on eurodes

eesti / vene keeles
kuni 50 osalejat

üle 50 osaleja

inglise keeles
100-200 osalejat

kuni 50 osalejat

üle 50 osaleja

100-200 osalejat

Otsekontaktis koolitsele,
mille kestus on 2h ja alla
selle lisandub

Koolituse salvestamine
järelvaatamiseks 7 päeva

Käibemaks
Hinnale lisandub
käibemaks

Ettevõte

230

270

320

280

320

370

70

lisa 60 eurot tunni kohta

Avalik-õiguslik asutused

210

250

300

260

300

350

60

lisa 60 eurot tunni kohta, Hinnale lisandub
iga järgnev tund 30 eurot käibemaks

Mittetulundusühingud ja
haridusasutused

180

220

270

230

270

320

50

Oleme vajadusel oma võimaluste piires paindlikud, seega võtke julgelt ühendust! Samuti pakume suuremamahuliste koolitustellimuste korral soodustust.
Juhul kui on vajalik, et koolitus toimub otsekontaktis, lisandub hinnale 0,22 eurot transporditasu kilomeetri kohta koos käibemaksuga.
Palume, Tallinnast ja Tartust kaugemal asuvate koolituste puhul, arvestada võimalusel kestvuseks minimaalselt 3 tundi.
Koolituste lisainfo: https://peaasi.ee/koolitused/
VAIMSE TERVISE ESMAABI koolitus

Lisainfo: esmaabi.peaasi.ee

Koolituse tunnihind (60 minutit)

eesti / vene keeles

hinnad on eurodes

inglise keeles
Zoom: 9,5h
Otsekontakt: 10h

Zoom: 9,5h

Otsekontakt: 10h

Ettevõte

1900

2050

2470

2620

Avalik-õiguslik asutused

1600

1750

1900

2050

Mittetulundusühingud ja
haridusasutused

1500

1650

1800

1950

Käibemaks
Hinnale lisandub
käibemaks
Hinnale lisandub
käibemaks
Hinnale lisandub
üldjuhul käibemaks

NB: Juhul kui on vajalik, et koolitus toimub otsekontaktis, lisandub hinnale 0,22 eurot transporditasu kilomeetri kohta koos käibemaksuga.
Zoom formaat
Veebikeskkonnas, ühe koolitajaga, kuni
20 osalejat

Kestus kokku 9,5h +
1,5 iseseisev töö

Otsekontaktis formaat
Otsekontaktis, ühe koolitajaga, kuni 20 Kestus kokku 10h +
osalejat
1,5 iseseisev töö

1 koolituspäev

2+2h

1 koolituspäev

2 koolituspäev

2+2h

vahepealne praktika

vahepealne praktika
3 koolituspäev (praktika reflektsioon)

ca nädal
1,5h

6h
ca nädal

2 koolituspäev
4h
Hinnale lisandub koolitaja toitlustuse ja transpordiga (0,22
eurot/km) seonduv kulu .

VÕTA ÜHENDUST:
Kontakt: nele@peaasi.ee

lisa 60 eurot

Hinnale lisandub
üldjuhul käibemaks

