Lappeenrannan satamatorilla

20v juhlavuoden muikku & pottu
KALAMARKKINAT
15.-16.9.2018

Suuren suosion saavuttaneet markkinat valtaavat
Lappeenrannan Satamatorin syksyllä!
Lappeenranta on elävä kauppakaupunki ja
lupsakkaa markkinaväkeä on vieraillut vilkkaasti
satamassa.
Kalamarkkinoita on järjestetty jo 19 vuotta.
Markkinakauppaa käydään koko viikonloppu. Siispä
Lappeenrantaan!
”Muikkua, siikaa, silakkaa, lohta, perunaa ja tilliä,
maalais-ja luomuherkkuja joka makuun – vedestä ja
maasta”. Mukana on kalankäsittelyä sekä runsaasti
oheisohjelmaa koko perheelle.
Kalamarkkinoiden runsas oheisohjelma tarjoaa
mielenkiintoista tekemistä, näkemistä, kuulemista ja saa
kansan karkeloimaan!
Kalamarkkinoista on kehittynyt 19 vuodessa
maakunnan ykköstapahtuma: koko perheen
kalamarkkinat vetävät väkeä Satamatorille runsaasti,
parhaimmillaan yli 35 000 henkeä ja kala käy hyvin
kaupaksi. Monelta loppuivat myytävät kesken.
Markkinoiden järjestäjänä toimii Lappeenrannan
Urheilu-Miehet.

Varaa paikkasi heti! Tervetuloa!

MYYNTIPAIKAT:
Myyntipaikkojen varaus tapahtuu liitteenä olevan kartan mukaisesti. Paikat täytetään
varausjärjestyksessä ja varauksesi on sitova!
Järjestäjät huolehtivat markkinoinnista mm. lehtimainoksin ja radiopuffein. Tarpeelliset
aputoiminnot hoidetaan kauttamme: roskalaatikoiden sijoitus, opastukset sekä
yövartiointi (2 vrk) sisältyvät markkinapaikan hintaan. Järjestäjät merkitsevät paikat
etukäteen ja telttojen pystyttämisen voi aloittaa perjantaina klo 13 jälkeen.
Myyjien tehtäväksi jää tarvittaessa oman myyntipöydän lisäksi myös katoksen
valmistaminen sekä noin 15 m sähkökaapelin hankkiminen, jos sähkö on varattu.
Lisäksi myyjät huolehtivat oman kojunsa roskat päivän päätteeksi jätelavoille.
HUOM!:
Pyydämme huomioimaan, että buffettoiminta, keittoruokailu,
makkaran, muurinpohjalettujen, oluen, virvoitusjuomien ja jäätelön
myynti on varattu yksinoikeudella järjestäjille.
Laskutamme varauksenne! Eräpäivä 30.6.2018
Vain eräpäivään mennessä maksettu paikka pysyy varattuna!
Muistakaa merkitä maksukuittiin viitenumero!
Huom! Liitteenä torisäännöt

HINNASTO toriyhdistyksen jäsenille, alkuperäistuottajille ja käsityöläisille: sis. 2pv, ja
yövartioinnin: + alv 24%
Paikat 4*4m
Paikat 3*3m
Paikat 2*2m
Pöytäpaikat 0,9m*2,5m
Laituripaikat
Lisämetrit erikseen sovittuna
Sähkö

155 €
110 €
85 €
60 €
80 €
25 €/metri
10-25 €

HUOM! Ruoan myyjille sopimushinnat!

MYYNTIPAIKKAVARAUKSET JA LISÄTIEDOT:
Lappeenrannan Urheilu-Miehet ry /
Raatimiehenkatu 12, 53100 Lappeenranta
gsm:

0405737272 / Pekka Kauria

e-mail:

elvi.kauria@gmail.com

VAHVISTA OSANOTTOSI – PALAUTUSLOMAKE
(Huom! Ilman vahvistusta paikat myydään eräpäivän jälkeen eteenpäin.)
Arvoisa kauppias
Merkitkää tälle lapulle tarkka kuvaus tuotteistanne. Pyrimme huolehtimaan siitä, ettei
mistään myytävästä tuotteesta tule ylitarjontaa. Toisaalta haluamme huolehtia siitä,
että kaikkia tuotteita on riittävästi tarjolla markkinayleisölle. Tällä tavoin toimien sekä
kauppiaat että markkinavieraat saavat parhaan hyödyn ja ilon tulevasta taphtumasta.
Pyydämme huomioimaan, että ravintolatoiminta, makkaran, muurinpohjalettujen,
oluen, virvoitusjuomien ja jäätelön myynti on varattu yksinoikeudella järjestäjille.
Merkitsemänne myyntituotteiden lista on ehdottoman sitova!
Tapahtuman järjestäjä pidättää oikeuden määrittää sopivan määrän saman tuotteen
kauppiaita. Pyrimme luonnollisesti huolehtimaan ensisijaisesti vanhojen kauppiaiden
mahdollisuuksista tulla halutulla tuotevalkoimalla markkinoille.
Palauttakaa lista markkinoiden osalta mahdollisimman pian postitse LUM ry:lle
tai sähköpostilla elvi.kauria@gmail.com tai toimisto@lum.fi

 KYLLÄ, Osallistun Muikku&Pottu Kalamarkkinoille 15.-16.9.2018
Yritys/Osoite:
Yhteyshenkilö:
Puhelin:
Sähköposti:
Myytävät tuotteet:

Sähkö:

 Kyllä

 Ei

Paikan numero:

