Mimmit & Mummot
-Naisten Joulumyyjäiset-

myyjäinfo
myyntipaikka ja sopimusehdot

Aika:
Paikka:
Järjestäjä:
Yhteys:

5.-8.12.2019
Wanha Satama, Pikku Satamakatu 3-5, 00160 Helsinki
Mimmit & Mummot, Arahi Oy 2104369-1
info@mimmitjamummot.fi, p. 041 317 8997

Avoinna yleisölle: 5.12 klo 14-19, 6.12 klo 11-17, 7.12 klo 11-19, 8.12 klo 11-18
Myyntipaikkoja on 165kpl, toimi nopeasti! VOIT VARATA USEAMMAN PAIKAN!
1. PAIKKAVARAUKSET
Paikkavarauksia otetaan vastaan koko ajan sähköpostilla info@mimmitjamummot.fi. Lisäinfoa
löydät www. mimmitjamummot.fi tai viestillä info@mimmitjamummot.fi Järjestäjä pidättää
oikeuden valikoida myyjät, jotta tuote tarjonta pysyy monipuolisena.
Linkki hakulomakkeeseen löytyy TÄSTÄ.
2. MYYNTIPAIKKOJEN HINNAT JA KOOT
HUOM! Kaikkiin saleihin voidaan räätälöidä teille sopiva isompi osasto. Mitä aiemmin otat
yhteyttä, sitä helpommin toiveet voidaan toteuttaa.
Pohjakartan löydät TÄÄLTÄ
HINTOIHIN LISÄTÄÄ ALV.24%
B-F-G Salit
Keskipaikat
2,40m² (120x200cm)
4m²
6m²
8m²
9m²

Hinta
225
425
500
670
720

Seinäpaikat
2,40m² (120x200cm)
4m²
6m²
8m²
9m²
10m²
21m²

285
460
530
690
740
770
Pyydä tarjous

A-Sali
7m²
12m²
14m²
27m²

660
1130
1300
Pyydä tarjous

E-lasikäytävä
6m²
9m²
10,5m²

595
875
1020

Pääty- ja kulmapaikkoihin lisätään 10% paikan hinnasta. Pääty- ja kulmapaikka maksut peritään
tapahtuman aikana järjestäjän toimesta.
HUOM! Kaikkiin saleihin voidaan räätälöidä teille sopiva isompi osasto. Mitä aiemmin otat
yhteyttä, sitä helpommin toiveet voidaan toteuttaa.
3. VARAUSMAKSU JA LOPPUMAKSU
Varausmaksut paikkakoon mukaan 2,4m² 60€, 4-8m² 150€, 9-11m² 250€, yli 11m² 350€+alv.24%.
Varausmaksu erääntyy 10 päivää varauksesta. Varausmaksua ei palauteta mahdollisen
peruutuksen yhteydessä.
Loppumaksu erääntyy 15.9.
Muistathan, että varausmaksun ja loppulaskun eräpäivään mennessä maksamalla paikka pysyy
sinulle varattuna.
Jos myyjä peruu paikkansa 1.10 jälkeen, ei maksuja palauteta.
4. MYYNTIPAIKKA JA PYSTYTYS
Jokainen myyjä vastaa itse paikkansa kasaamisesta ja purusta. Järjestäjällä on oikeus tarkastaa
myyntipaikat ja ohjeistaa tehtäväksi tarpeelliseksi katsomansa muutokset. Joulumyyjäisiin tullessa
on ehdottomasti ilmoittauduttava tapahtumainfoon, josta opastetaan omalle myyntipaikalle.
Myyntipaikan ilme: Myyjän tulee panostaa myyntipaikkansa jouluiseen ilmeeseen. Näin
vaikutamme isosti tapahtuman kokonaistunnelmaan. Pöytäliina ja roll up eivät riitä! Järjestäjällä
on tarvittaessa oikeus vaatia myyjää lisäsomistukseen omalla kustannuksellaan, mikäli katsoo sen
tarpeelliseksi tapahtuman kokonaisilmeen kannalta.
Paikalle voi rakentaa haluamansa näköisen osaston oman alueen rajoissa. Omat
taustaseinät ovat sallittuja. Otathan vieruskaverit huomioon, myyntipaikoissa ei ole väliseiniä.
Paikka sisältää sähkön ja pöydän. Tuothan tarvitsemasi jatkojohdot mukana.
Seiniin/ tolppiin ei voi kiinnittää mitään!! Talo on suojelukohde, kaikista aiheutetuista jäljistä
veloitetaan restaurointikulut!! MYYJÄ VASTAA RAHALLISESTI KAIKISTA AIHEUTTAMISTAAN
JÄLJISTÄ!
5. ELINTARVIKEMYYJÄT
Kaikilla elintarvikkeita myyvillä myyjillä tulee olla etukäteen tehtynä elintarvikkeiden myyntiilmoitus viranomaisille.

6. RAKENNUS- JA PURKUAJAT
Rakentaminen:
4.12. klo 14-19: Isojen osastojen (9m2 ja yli) rakentajat.
5.12. klo 9-13: Pienempien osastojen (8m2 ja alle).
Rakennuspäivinä tapahtumainfo avoinna myyjille 4.12 klo 14-19 ja 5.12 klo 9.00 alkaen.
Myyntipaikkojen tulee olla valmiina 5.12. klo 13.30.
Ovet auki myyjille tapahtuma päivinä: Tapahtumapäivinä ovet myyjille auki tuntia ennen
tapahtuman avautumista ja 45min tapahtuman sulkemisen jälkeen.
Purku:
8.12 tapahtuma sulkeutuu klo 18.00. Purku aikaa on klo 21.00 asti.
9.12 on mahdollista tulla jatkamaan omaa purkua klo 8-12.
Tapahtuma-info on avoinna koko tapahtuman ajan ja palvelee kaikissa tapahtumaa koskevissa
asioissa. Info-toimisto sijaitsee sisääntuloaulassa.
7. SIIVOUS
Myyjät ovat velvollisia huolehtimaan myyntipaikkojensa siivouksesta tapahtuman aikana ja purun
jälkeen. Mikäli myyjä jättää oman paikkansa siivoamatta, laskutetaan häneltä paikan siivous
jälkikäteen. Kaikki roskat on vietävä järjestäjän osoittamille paikoille.
8.YLEISOHJEET
Myyjän ilmoittautuessa ja maksaessa varaus- ja loppumaksun, hän sitoutuu noudattamaan kaikkia
järjestäjän tässä tekstissä ja suullisesti antamia määräyksiä ja ohjeita. Myyjä ei voi myydä/
luovuttaa omaa paikkaansa kolmannelle osapuolelle.
Järjestäjä pidättää oikeudet muutoksiin
Mimmit & Mummot
Arahi Oy
p. 041 317 8997
info@mimmitjamummot.fi
www.mimmitjamummot.fi

