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1. Ansökningstidtabell och ansökningskanaler
Ansökan skall göras på officiell ansökningsblankett. Via post sända ansökningar skall vara
framme senast måndagmorgon 2.9.2019.
Elektronisk ansökningsblankett finns här.
Postadress: Helsingfors evenemangsstiftelse sr, Kalevagatan 6, 00100 Helsingfors
Ansökningstid går ut 30.8.2019 och till alla sökande informeras om val av försäljare
elektroniskt 16.9.2019. På grund av stort antal ansökningar, svarar arrangören inte på
förfrågningar om grunder till enskilda val.

2. Uppgifter om försäljningsplatsen
Helsingfors Senatstorget 6.–22.12.2019
Öppettider ti-fre kl. 11-20 och lö-sö kl. 10-20, på måndagar är torget stängt. Under
självständighetsdagen är torget öppet kl. 10-18.
På Tomasmarknaden finns en matgård där torgets matförsäljare placeras.
Matgården är ett utskänkningsområde där det säljs mat och dryck som kan avnjutas på
plats.

STANDARDSTUGA

Dimensioner av standardstugan, bredd ca 2,5 m, djup ca 2,0 m. I stugan finns
försäljningsdisk, takskärm och tre hyllor på bakväggen. Dörren är på sidoväggen och kan
låsas med eget hänglås.

Hyra för standardstugan 1500€ + moms 24%
450€ + moms 24%, förfallodag: 30.9.2019
1050 € + moms 24% + ev. tilläggstjänster, förfallodag: 15.11.2019

DUBBELSTUGA

Dimensioner av dubbelstuga, bredd ca 5,0 m, djup ca 2,0 m.
Två försäljningsdisker. Ange intresse att hyra dubbelstuga i punkten om tilläggsuppgifter.
Hyran för dubbelstuga 3600€ + moms 24%
1080€ + moms 24%, förfallodag: 30.9.2019
2520€ + moms 24% + ev. tilläggstjänster, förfallodag: 15.11.2019

I hyran ingår utöver stugan även:
-elektricitet 230V/15A/23A, på grund av torgets totala elkapacitet utvärderas elbehovet
av arrangör
-belysning på taket och ovanför försäljningsdisken
-bevakning
-nyttjanderätt för kylcontainer (ett rullställ)
-nyttjanderätt för avfallssorteringspunkt
-nyttjanderätt för vattenuttag
-personalens thermo-bajamaja med handtvättningsmöjlighet

3. Avgiftsbelagda tilläggstjänster
Sökanden har möjlighet att beställa från evenemangsarrangören följande tilläggstjänster,
vilka debiteras i sluträkningen 15.11.2019.

-arrangörens tillstånd för utskänkning inom gemensamt utskänkningsområde, 1000€ +
moms 24%
-betalterminal + kvittorullar, 120€ + moms 24%
-kassamaskin + kvittorullar, 220€ + moms 24%
-parkeringsplats, 250€ + alv 24%

4. Sökandes minimikrav
-försäljningsstugor hyrs ut till företag, föreningar och privatpersoner
-stugan hyrs ut för hela evenemangstiden, sökande förbinder sig till att hålla sin
försäljningsstuga öppen enligt marknadens öppettider
-vi hyr inte ut försäljningsplatser till t.ex. vagnar eller tält
-sökanden lämnar in en skriftlig beskrivning om sitt företag och menyn som bjuds ut på
marknaden
-sökanden bifogar en länk till sina webbsidor eller Facebook-sidor
-sökanden erbjuder kunderna möjlighet till kortbetalning eller MobilePay
-sökanden använder till servering av mat och dryck eller provsmakning på plats endast
biologiskt nedbrytbara bestick, kärl och tallrikar, provsmakningsmuggar eller pappersfickor
-till marknaden godkänns inte försäljare av färdigmat som helfabrikat eller
halvfabrikat
-sökanden förbinder sig till renlärig sortering och återvinning av avfall
-sökanden förbinder sig till att utreda i förhand alla till sin försäljningsverksamhet hörande
skyldigheter (till exempel gällande skatte-, arbetsgivar-, miljö- och hälsomyndigheter)
-företagen lämnar in ett handelsregisterutdrag

5. Som fördel anses
Vid val av försäljare föredras livsmedelsförsäljare som…
-är ambitiösa gällande mat
-gynnar färska, ekologiska- och närproducerade råvaror samt rättvisemärkta produkter
-har beaktat i menyn kunder med matrestriktioner och vegetarisk diet
-har beaktat i menyn barn (mindre portioner / produkter som är lätta att äta)
-har beaktat julen i menyn
På marknaden finns brist speciellt på glutenfria matvaror samt på mat som lämpar sig för
barn.
Veganiska matprodukter har fått en entusiastisk mottagning av besökare. Max. 2 st.
caféföretagare som serverar bakverk och heta drycker väljs till marknaden.

6. Missbruk
-i försäljningsstugan får verka endast hyresgästen själv, underleverantörsverksamhet och
överlåtande av hyresrätten eller delar av den vidare är inte möjligt
-om flera personer, en förening eller företag ansöker om gemensam försäljningsstuga, skall
ansökan göras i alla deltagandes namn redan i ansökningsstadiet
-försäljaren skall hålla sig till den i ansökan angivna menyn, eftersom valet görs enligt
menyn, förändringar bör behandlas i förhand med evenemangets arrangör
-försäljningsplatser hyrs ut endast ett per företag/förening/person.
-om samma sökande ansöker om försäljningsplats för olika företag (t.ex. dotterbolag, bifirma
etc.), avslås alla ansökningar av samma sökande
-obetald bokningsavgift berättigar arrangören att överlåta platsen till nästa sökande

