KESKUSPUISTON JOULUMARKKINAT 2018
Keskuspuiston Joulumarkkinat on seinäjokinen joulutoritapahtuma, joka järjestetään
Keskuspuistossa 30.11.-2.12. 2018. Lauantaina 1.12. Keskuspuistossa järjestetään myös
perinteinen keskustan joulunavaus Joulunavauskarkelot klo 17-18.
Joulumarkkinoilta voi hankkia joulukoristeita, joululahjoja ja jouluherkkuja niin omaksi kuin
lähimmäistenkin iloksi!
Markkinoiden aukioloajat ovat pe-la klo 10-19 ja su klo 10-16. Markkinoille valitut myyjät sitoutuvat
pitämään myyntikojun avoinna aukioloaikojen mukaisesti koko markkinatapahtuman ajan.
Keskuspuiston Joulumarkkinat järjestää Into Seinäjoki Oy.
HAETTAVAT MYYNTIPAIKAT
MYYNTIMÖKKI
• Leveys 2,5 m
• Syvyys 2,0 m
• Harjakorkeus 2,4 m
• Sivukorkeus 1,95 m

VUOKRAHINNAT
·
• 3 päivää 110 € + alv. 24 %
• 2 päivää 80 € + alv. 24 %
• 1 päivä 50 € + alv. 24 %

VUOKRA SISÄLTÄÄ:
• myyntimökki
• käyttösähkö (valovirta)
• ulkoreunustan valaistu havuköynnös
• nimikyltti

HAKUOHJE
· Myyjähaku on avoinna 26.10. klo 16.00 asti
· Myyntipaikkaa voi hakea joko koko tapahtuman ajalle tai yksittäisille päiville
· Varmistathan, että hakemuksessa on mukana kaikki tarvittavat tiedot tuotteista, niiden
alkuperästä sekä mahdolliset muut tiedot
· Ajantasaiset kuvat myytävistä tuotteista kannattaa ehdottomasti liittää hakemukseen!
· Hakemukset tulee olla perillä virallisella hakulomakkeella perjantaihin 26.10. 2018 klo 16.00
mennessä.
· Hakemukset tulee toimittaa joko postitse osoitteeseen
Into Seinäjoki Oy / Niina Koskipalo
Tiedekatu 2, 60320 Seinäjoki
tai sähköpostitse skannattuna otsikolla ”Keskuspuiston joulumarkkinat hakemus” osoitteeseen
myyntipaikat@intoseinajoki.fi
· Myyjiksi valitaan persoonallisia yrityksiä, käsityön, designin ja ruoka-alan toimijoilta.
· Kotimaisuus ja paikallisuus sekä tuotteiden yksilöllisyys katsotaan eduksi.
· Myyntikojuja vuokrataan yksityisille, yrityksille sekä yhdistyksille. Sama toimija ei voi hakea
kahta myyntipaikkaa erikseen esimerkiksi yksityishenkilönä sekä yrityksenä.
· Myyntikojuja vuokrataan pääsääntöisesti 1 per yritys/yhdistys/yksityinen henkilö
· Myyntikojussa saa toimia pelkästään vuokralainen, eikä vuokraoikeutta tai sen osaa saa
luovuttaa toiselle.
· Mikäli useampi yritys, yksityishenkilö tai yhdistys hakee yhteistä myyntikojua, se on tehtävä
yhteisenä hakemuksena.
· Toimijan on pitäydyttävä hakemuksessa ilmoittamassaan tuotekategoriassa. Kaikista
mahdollisista erityisjärjestelyistä on sovittava vuokranantajan kanssa etukäteen.
· Päätökset myyjävalinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille viimeistään 31.10. Tapahtuman
järjestäjä valitsee markkinamyyjät ja pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä saapuneet
hakemukset.
HAKIJAT SITOUTUVAT
· Maksamaan myyntipaikan vuokran kokonaisuudessaan valituksi tultuaan
· Pitämään myyntikojun avoinna tapahtuman aukioloaikojen mukaisesti.
· Selvittämään etukäteen myyntitoimintaansa liittyvät velvoitteet (esim. vero-, työnantaja-,
ympäristö- ja terveysviranomaiset)
· Noudattamaan järjestäjän sääntöjä ja ohjeistuksia.

