Vanhan Joulutori 15.-22.12.2018 myyntipaikka ja sopimusehdot
Paikka: Mannerheimintie 3, 00100 Helsinki (Stockmannin vieressä)
Avoinna yleisölle ma-pe klo 11–20 ja la-su klo 11–18.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
Myyntipaikkoja on 143kpl, toimi nopeasti! VOIT VARATA USEAMMAN PAIKAN!
Myyntipaikka sisältää
-Paikalle voi rakentaa haluamansa näköisen osaston oman alueen rajoissa. Omat
taustaseinät ovat sallittuja. Otathan vieruskaverit huomioon, myyntipaikoissa ei ole väliseiniä.
-Sisältää sähkön, tuolin ja pöydän. Tuothan tarvitsemasi jatkojohdot mukana.
- Vanhan Ylioppilastalon seiniin voi kiinnittää omia julisteitaan ym. vain sinitarralla. Talo on
suojelukohde, kaikista aiheutetuista jäljistä lähetetään 750€ lasku per jälki.
-Näkyvyys Joulutorin nettisivuilla.
Myyntipaikkojen hinnat ja koot
Myyntipaikkoja on perinteisesti viittä eri kokoa. Paikkoja löytyy ala- ja yläkerrasta.

ALAKERTA

hinta

hinta sis.alv. 24%

Mitat Leveys x Syvyys
A = pöytä n. 200cm x 100cm

1030

1277

B = pöytä n. 120cm x 80cm
B = koko paikka n. 120cm x 140cm

945

1172

C = pöytä n. 240cm x 80cm
C = koko paikka n. 240cm x 140cm

1150

1426

D = pöytä n. 60cm x 60cm
D = koko paikka n. 60cm x 135cm

690

856

A = koko paikka n. 200cm x 160cm

E PAIKKA ETEISAULASSA, MYYNTI KAHTEEN SUUNTAAN
E = pylväiden välit n. 150cm JA 200cm
1500
E = koko paikka n. 170cm x 220cm (sis.pylväiden mitat)

1860

YLÄKERTA
Mitat Leveys x Syvyys
F = pöytä n. 120cm x 80cm
F = koko paikka n. 120cm x 140cm
G = pöytä n. 180cm x 80cm
G = koko paikka n. 180cm x 135cm (paikka kulmassa poikittain)

510

632

560

694

Myyntipaikkojen hinnat, koot ja pohjakartat löytyvät myös tämän linkin takaa
http://www.vanhanjoulutori.fi/#myyjille.
Linkki hakukaavakkeeseen löytyy tästä http://www.vanhanjoulutori.fi/#hakulomake.

Ilmoittautuminen ja ehdot
Haku alkaa 15.3.2018. Pidätämme oikeuden valikoida myyjät, jotta tuote tarjonta pysyy
monipuolisena.
Haemme myyjiksi kotimaisia käsityöyrittäjiä, palveluntuottajia ja designin edustajia.
Toivomme mukaan myös joululeivonnaisten ja pakattujen kotimaisten elintarvikkeiden
myyjiä.
Myyntipaikan varaus on sitova. Myyntipaikasta peritään varausmaksu 250€ sis.alv.24%.
Laskun maksamalla eräpäivään mennessä, varmistat paikkasi. Varausmaksu vähennetään
loppulaskun kokonaissummasta.
Rakennus ja purku
Rakennus ja purkuajat ilmoitetaan syksyllä 2018
Peruuttaminen
Varausmaksua ei palauteta mahdollisen perumisen yhteydessä. Jos peruutus tehdään 15.9
jälkeen, veloitetaan puolet paikan vuokrasta. 30.10.2018 jälkeen tehdyistä peruutuksista
veloitamme koko paikkavuokran.
Mikäli tapahtuman järjestäminen peruuntuu järjestäjästä riippumattomista syistä tai
järjestäjä katsoo aiheelliseksi poistaa myyjän tapahtumasta ennen varsinaista Joulutoria tai
Joulutorin aikana, ei järjestäjä ole velvollinen korvaamaan myyjälle laskennallista
ansionmenetystä paikan menetyksestä. Jos myyjä omalla käytöksellään aiheuttaa itsensä
poistamisen joulutorilta, ei järjestäjä ole velvollinen korvaamaan myyjälle hänen paikka
maksua.
Myyntipaikkojen aukiolo velvollisuus!
Myyjillä on velvollisuus pitää myyntipaikkansa auki koko Joulutorin ajan aukioloaikoina.
Mikäli myyjä ei täytä tätä velvoitetta, on järjestäjällä oikeus poistaa myyjä joulutorilta torin
vielä auki ollessa, sekä seuraavan vuoden myyjälistalta, vaikka myyjä olisi varannut paikan
myös seuraavalle vuodelle.
Myyjien toiveet
Pyrimme ottamaan huomioon myyjien toiveet. Järjestäjä pidättää oikeuden päättää myyjien
lopullisesta sijoittelusta.
Joulutorin markkinointi pähkinänkuoressa:

-Vahva sosiaalisen median näkyvyys
-Yhteistyökumppaneiden ja omat suorat asiakaskontaktit
-Yhteistyö matkanjärjestäjien ja keskustan hotellien kanssa
-Lehdistö
Linkki hakukaavakkeeseen löytyy tästä http://www.vanhanjoulutori.fi/#hakulomake.

Lisätietoja
Pasi Nikkinen
joulu@popupilo.fi
Huom! Pyrimme vastaamaan sähköpostiisi viikon sisällä.
Järjestäjä:
Arahi Oy / POP UP ILO®
y-tunnus: 2104369-1

