TUOMAAN MARKKINAT 2019
Hakuohje - LAHJAKUJAT
Sisällys:
1. Hakuaikataulu ja hakukanavat……………………………………………………...2
2. Myyntipaikan tiedot ja vuokra……………………………………………………….2
3. Maksulliset lisäpalvelut……………………………………………………………....3
4. Hakijan vähimmäisvaatimukset……………………………………………………..3
5. Eduksi katsotaan……………………………………………………………………..4
6. Väärinkäytökset………………………………………………………………………5

1

1. Aikataulu ja hakukanavat
Hakemukset tulee jättää virallisella hakulomakkeella. Postitse lähetetyn hakemuksen tulee
olla perillä viimeistään perjantaina 30.8.2019.
Sähköinen hakulomake täällä.
Postiosoite: Helsingin tapahtumasäätiö, Kalevankatu 6, 00100 Helsinki
Myyjähaku päättyy 30.8. kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnoista sähköisesti 16.9.2019.
Hakemusten suuren määrän vuoksi tapahtuman järjestäjä ei vastaa tiedusteluihin
yksittäisten valintojen perusteista.

2. Myyntipaikan tiedot
Helsingin Senaatintori 6.–22.12.2019
Aukioloajat ti–pe klo 11–20 ja la–su klo 10–20, maanantaisin tori on suljettu.
Itsenäisyyspäivänä tapahtuma on avoinna klo 10-18.
PERUSMÖKKI

Perusmökin mitat leveys n. 2,5 m, syvyys n. 2,0 m. Mökissä on myyntitiski, lippa ja
takaseinällä kolme hyllyä. Ovi on mökin sivuseinällä ja se on lukittavissa omalla riippulukolla.
Vuokra perusmökistä 1500 euroa . alv 24%
450€ + alv 24%, eräpäivä: 30.9.2019
1050€ + alv 24% + lisäpalvelut, eräpäivä: 15.11.2019
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TUPLAMÖKKI

Tuplamökin mitat leveys n. 5,0 m, syvyys n. 2,0 m. Kaksi myyntitiskiä. Sähkö 2 x 230V.
Tuplamökkejä mahtuu tapahtuma-alueelle rajoitettu määrä. Mainitse halukkuudesta vuokrata
tuplamökki lisätietoja-kohdassa.
Vuokra tuplamökistä 3600 euroa + alv 24%
1080€ + alv 24%, eräpäivä: 30.9.2019
2520€ + alv 24% + lisäpalvelut, eräpäivä: 15.11.2019

Vuokraan sisältyy myyntikojun lisäksi:
-perus sähkö (230V)
-valaistus kattoon ja myyntitiskin ylle
-vartiointi
-jätelajittelupisteen käyttöoikeus
-vesipisteen käyttöoikeus
-henkilökunnan thermo-bajamajat käsienpesu mahdollisuudella

3. Maksulliset lisäpalvelut
Hakijan on mahdollista hankkia tapahtumanjärjestäjältä seuraavia lisäpalveluita, jotka
veloitetaan loppulaskun 15.11.2019 yhteydessä.
-sadesuojat (pleksit myyntitiskin sivuille), 100€ + alv 24%
-maksupääte + kuittirullat, 120€ + alv 24%
-kassakone + kuittirullat, € + alv 24%
-parkkipaikka, 250€ + alv 24%
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4. Hakijan vähimmäisvaatimukset
-myyntimökkejä vuokrataan yrityksille, yhdistyksille ja yksityishenkilöille
-mökki vuokrataan koko tapahtuman ajaksi
-emme vuokraa myyntipaikkoja esim. vaunuille tai teltoille joulutorin yhtenäisen ilmeen
säilyttämiseksi
-hakija toimittaa kirjallisen kuvauksen yrityksestä ja markkinoilla tarjolla olevasta
tuotevalikoimasta
-hakija liittää hakemukseen kuvia tuotteista (myös linkki nettisivuille / facebooksivuille käy)
-hakija sitoutuu pitämään myyntikojunsa avoinna markkinoiden aukioloaikojen mukaisesti
-hakija selvittää etukäteen myyntitoimintaansa liittyvät velvoitteet (esimerkiksi vero-,
työnantaja-, ympäristö- ja terveysviranomaiset)
-hakija tarjoaa asiakkaille korttimaksu tai mobilepay mahdollisuuden (korttimaksulaitteen voi
vuokrata järjestäjältä hintaan xx)
-hakija tarjoaa asiakkaille tuotemaistatuksen tai mahdollisuuden ostaa tuotteita heti
syötäväksi käteen esim. lämmitetty lihapiirakka (elintarvikemyyjät)
-hakija käyttää ruoan ja juoman tarjoiluun tai maistatukseen paikan päällä vain biohajoavia
aterimia, astioita, maistatuskuppeja tai paperitaskuja (elintarvikemyyjät)
-yritykset toimittavat kaupparekisteriotteen

5. Eduksi katsotaan
-tuotteet liittyvät vahvasti jouluun, käyvät joululahjoiksi tai joulupöytään
-tuotteet ovat korkealaatuisia ja ekologisia (palkinnot, sertifikaatit)
-tuotteet valmistetaan itse
-tuotteet ovat kotimaista alkuperää
-tuotteiden pääkohderyhmä on kaupunkilaiset ja kotimaiset matkailijat
Markkinoilla on pulaa erityisesti leluista, puu- ja korituotteista, käyttökeramiikasta, mukaan
ostettavasta jouluruuasta, makeisista, suklaasta ja makeista leipomotuotteista, kuten
koristelluista piparkakuista, joulukuusen koristeista, persoonallisista joulun paperituotteista
(joulukortit, -kalenterit, lahjapaperi), joulukukista sekä luonnonkosmetiikkatuotteista (paitsi
käsintehdytsaippuat).
Kovin kilpailu myyntipaikoista eli ylitarjontaa on säilykkeistä, mehuista, hilloista ja
kastikkeista, hunajasta, villasukista, käsin tehdyistä saippuoista, perinteisistä
joulukransseista ja tontuista. Selkeästi turisteille suunnattuja tuotteita emme suosi, sillä
tapahtuman myyntitarjonta on suunnattu kotimaisille kävijöille.
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6. Väärinkäytökset
-myyntikojussa saa toimia ainoastaan vuokralainen, toiminnan järjestäminen alihankintana ja
vuokraoikeuden tai sen osan edelleen luovuttaminen ei ole mahdollista
-mikäli useampi henkilö, yhdistys tai yritys hakee yhteistä myyntikojua, on hakemus tehtävä
kaikkien nimissä jo hakuvaiheessa
-toimijan on pitäydyttävä hakemuksessa ilmoittamassaan tuotekategoriassa esim. käsitöitä
ei voi vaihtaa ruokatuotteeseen hakemuksen lähettämisen jälkeen
-myyntipaikkoja vuokrataan yksi per yritys/yhdistys/henkilö. Mikäli sama hakija hakee
myyntipaikkoja eri yritysten nimissä (esim. tytäryrityksen, aputoiminimen yms.) hylätään
kaikki saman hakijan hakemukset
-maksamatta jäänyt varausmaksu oikeuttaa järjestäjän antamaan paikan seuraavalle
toimijalle
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