JOULUMYYJÄISET LA 5., 12. JA 19.12 klo 11-14
Kuiwuri-Salissa
Oripääntie 1120, p. 02 721 8979, asiakaspalvelu(at)wanhakanala.fi
Kiva, kun olette lähteneet mukaan – muistathan, että ilmoittautuminen on ollut sitova
Teitä on tulossa mukava joukko paikalle myymään upeita tuotteitanne.
Tässä muutamia käytännön ohjeita:
PAIKKA:
- oma paikka löytyy omalla nimellä/yrityksen nimellä merkattuna
- oman pöydän/standyn/osaston kuntoonlaitto;
SU aamulla klo 8 – 10.30
- kaikki valmiina asiakkaille klo 10.30; ovet avataan 10.45 ja lipunmyynti alkaa
- purku SU 5., 12 . ja 19.12. aikaisintaan klo 14
(kaikki esittelijät/pisteet paikoillaan klo 14 asti)
- 1 paikan koko noin 3 x 3 metriä, paikkaan kuuluu 1 pöytä kooltaan 80 x 140 cm, ja 2 tuolia (lisää
saa toki)
- paikassa saa olla omia standyjä, pöytiä, hyllyjä, vaaterekkejä jne.
PAIKKAMAKSU
on myyjä/yrityskohtainen 1 krt 20,00, 2 kertaa 40,00 ja kaikki 3 kertaa yhteensä 50,00
ulkopaikka 5,00 ja maksetaan viimeistään 23.11.21
tilille Oripään OP FI56 5309 0220 0192 66/Markus P.K Mäkelä/Wanha Kanala.
Viestikenttään yrityksenne tai edustamanne tahon nimi.
Mikäli tarvitsette sähköä, on tästä ilmoitettava etukäteen 23.11. mennessä – sähköhinta 10,00
RUOKAILUT
- Kuiwuri-salin taukotilassa on myyjille maksuton kahvipiste sekä wc -tilat

MARKKINOINTI
- tämän viestin liitteenä oleva materiaali on tarkoitettu somen kautta tapahtuvaan jakoon, olisi ihan,
jos viitsitte jakaa mahdollisimman paljon eteenpäin ja mainostaa samalla myös omaa
mukanaoloanne tapahtumassa
- tapahtuma löytyy facebookissa Wanhan Kanalan ja Varkaantietä Toivon torille otsikoiden alta;
sinne kannattaa käydä myös laittamassa omaa infoa, kertomassa, että olette paikalle ja jakaa
sivua eteenpäin.
- lehtimainoksia on jo ollut useassa mediassa, radiomainonta Iskelmäradio Forssa ja Radio City on
alkanut yms.
- mediatiedote joulumyyjäisistä jaetaan myös laajasti eteenpäin (lähtee jakoon viikon 46 lopulla)
KORONAOHJEISTUS
- suositamme maskin käyttöä sekä omissa pisteissänne saatavilla olevaa käsidesiä (oma käsidesi
itseänne varten); salista löytyy meidän puolestamme käsidesiä yleisesti saatavilla ja
käsienpesumahdollisuuksia on useita
- käytävät ovat väljät, samoin paikkojen välillä on tyhjää tilaa
PIDETÄÄN SIIS HUOLTA – EDELLEEN!
MUUTA
Jokainen elintarvikkeiden myyjä huolehtii itse omien tuotteidensa myynnistä paikalliselle
elintarvikeviranomaiselle (terveystarkastaja) 4 vrk ennen tapahtumaa.

Tiedustelut: p. 02 721 8979 tai 044 352 9797, asiakaspalvelu(at)wanhakanala.fi

