Tuomaan Markkinat on helsinkiläinen joulutoritapahtuma, joka järjestetään Helsingin Senaatintorilla
2.-22.12.2017. Elämyksellisestä joulukylästä keskellä kaupunkia voi hankkia lahjoja, joulukoristeita,
jouluherkkuja tai viettää aikaa ruoka- ja juomaelämyksistä nauttien.
Markkinoiden aukioloajat ovat ma–pe klo 11–20 ja la–su 10–19. Markkinoille valitut myyjät sitoutuvat
pitämään kojujaan avoinna aukioloaikojen mukaisesti koko markkinoiden ajan.
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Myyjähaku on avoinna 31.8.2017 saakka. Älä kiirehdi, vaan täytä hakemus huolellisesti ajan kanssa.
Hakemusten saapumisjärjestyksellä ei ole merkitystä, sillä kaikki hakemukset käsitellään vasta
hakuajan päätyttyä.
Varmista, että hakemuksessa on kaikki tieto, jonka haluat järjestäjien saavan yrityksestäsi,
tuotteistasi, niiden alkuperästä, mahdollisista tuotesertifikaateista, sekä muista palkinnoista tai
maininnoista.
Ajantasaisia kuvia myytävistä tuotteista kannattaa ehdottomasti lisätä hakemuksen liitteeksi.
Hakemuksen voi täyttää sähköisenä tai postittaa osoitteeseen:

Mikäli lähetät postitse vain hakemuksen liitteitä, huolehdithan, että niistä käy selkeästi ilmi, minkä
yrityksen hakemukseen liitteet kuuluvat.
Myyjiksi valitaan persoonallisia yrityksiä – käsityön, designin ja ruoka-alan pientuottajia. Korkea
laatu, tuotteiden kotimainen alkuperä ja tuotemerkin tai konseptin yksilöllisyys katsotaan eduksi,
mutta myös ulkomaalaisia yrityksiä/yrittäjiä voidaan valita.
Myyntikojuja vuokrataan yrityksille, yhdistyksille ja yksityishenkilöille. Sama toimija ei voi hakea
kahta myyntipaikkaa erikseen esimerkiksi sekä yksityisenä henkilönä että yrityksen nimissä.
Myyntikojuja vuokrataan pääsääntöisesti yksi per. yritys/yhdistys/henkilö.
Myyntikojussa saa toimia ainoastaan vuokralainen, eikä vuokraoikeutta tai sen osaa saa luovuttaa
toiselle. Toiminnan järjestäminen alihankintana ilman vuokranantajan lupaa on kielletty.
Mikäli useampi henkilö, yhdistys tai yritys hakee yhteistä myyntikojua, on se tehtävä yhteisenä
hakemuksena jo hakuvaiheessa.
Toimijan on pitäydyttävä hakemuksessa ilmoittamassaan tuotekategoriassa. Käsitöitä ei siis voi
vaihtaa ruokaan kesken tapahtuman. Kaikista mahdollisista erikoisjärjestelyistä on sovittava
tapahtuman järjestäjän kanssa etukäteen.
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Vuokraan sisältyy
myyntimökki, käyttösähkö, nimikyltti, valaisin mökin kattoon, ulkoreunustan havuköynnös,
vartiointi sekä tapahtuma-aikainen pysäköinti.
Myyjäksi haluavilla on myös mahdollisuus hakea tuplamökkiä, jossa yhdistetään kaksi mökkiä
yhdeksi kokonaisuudeksi. Vuokra tällöin 3200 euroa + alv 24 %. Mainitse halukkuudesta vuokrata
tuplamökki lisätietoja-kohdassa. Tuplamökki on mahdollista vuokrata yhteiseksi myös toisen
toimijan kanssa. HUOM! Tuplamökkejä voidaan ottaa vain rajallinen määrä, joten perustele hyvin
tarpeesi tuplamökkiä varten.

Pitämään myyntikojun avoinna markkinoiden aukioloaikojen mukaisesti.
Selvittämään etukäteen myyntitoimintaansa liittyvät velvoitteet (esimerkiksi vero-, työnantaja-,
ympäristö- ja terveysviranomaiset).
Noudattamaan järjestäjän ohjeistuksia ja sääntöjä.

Hakemukset tulee jättää virallisella hakulomakkeella viimeistään torstaihin 31.8.2017 mennessä.
Postitse lähetetyn hakemuksen tulee olla perillä viimeistään perjantaina 1.9.2017.
Päätökset myyjävalinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille syyskuun puolessa välissä. Tapahtuman
järjestäjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä saapunut hakemus. Järjestäjä ei vastaa hakemusten
hylkäämisen syitä koskeviin tiedusteluihin.
Aikaisempina vuosina markkinoille osallistuneilla myyjillä ei ole etuoikeutta myyntipaikkaan, vaan
kaikki hakemukset käsitellään tasavertaisesti.
Valintojen jälkeen myyjille lähetetään lasku varausmaksusta (30 % myyntikojun arvonlisäverollisesta
hinnasta), joka tulee olla maksettu 14 vrk laskun saapumisen jälkeen. Maksamatta jäänyt
varausmaksu oikeuttaa järjestäjän antamaan paikan seuraavalle toimijalle. Varausmaksu
vähennetään lopullisesta myyntipaikan hinnasta.

