MARKETANPUISTON PUUTARHAPÄIVÄ
LA 25.5.2019 KLO 10-15
Markkinoilla voitte myydä taimia, työkaluja, käsityöläistuotteita ym. Kävijät hakevat
myös neuvoja kasvien käyttöön ja pihasuunnitteluun. Puistossa on mahdollista pitää
työnäytöksiä ja yhdistykset voivat esitellä toimintaansa. Puutarhapäivinä alueella
vierailee n. 2500 - 4000 kävijää.
JÄRJESTÄJÄT: Marketanpuiston Ystävät ry ja Axxell, Överby
Axxell, Överbyssä opiskellaan puutarhuriksi ja artesaaniksi (jalometalli, tekstiili,
keramiikka, sisustaminen) www.axxell.fi/overby
Marketanpuisto on Suomen suurin viherrakentamisen näyttelypuisto. Kesäkaudella
neuvontapiste on avoinna. www.marketanpuisto.fi

Myyntipaikkahinnat (alv 0%)

Paikkamyynti/tiedustelut alk. 1.4.2019:

Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24%
5m2
60 €
10m2
100 €
20m2
185 €
30m2
250 €
isommat
310 €
Katetut pöytäpaikat (70 x 120 cm) 60€
Ei-katetut pöytäpaikat (70 x 120 cm) 50€
Rajoitettu määrä telttoja vuokrataan
pystytettynä (alv 0%):
9m2
40 €
18m2
72 €

Myyntipaikasta ei lähetetä laskua, paikka
vahvistetaan osoitteeseen
marketanpuisto@gmail.com ja maksamalla
paikkamaksu viimeistään 17.5.2019 tilille:
Marketanpuiston ystävät ry (Y-tunnus 1800534-4)
Nordea FI1110 1430 0021 9879
Viestikenttään: Markkinamaksu. Vahvistuksen
yhteydessä pyydämme teitä ilmoittamaan
markkinapaikan koko, mahdollinen telttavaraus
sekä erityistoiveet (esim. sähköliitäntä tmv).
Mikäli haluatte laskulle, veloitamme laskutuslisän
10€
Huom! Peruutukset tehtävä sähköpostitse

Catharina Hanstén, puh. 040 8312202 tai
marketanpuisto@gmail.com

Toimintaansa esittelevät yhdistykset osallistuvat maksutta. Heille varataan pöytä
yhteisestä järjestöteltasta tapahtuma-alueella. Yhdistyksiltä, joilla on myyntiä,
peritään maksu myyntipaikan koon mukaan (katso hinnat yllä).

MARGRETEBERGSPARKENS TRÄDGÅRDSDAG
LÖ 25.5.2019 KL 10-15
På marknaden kan säljas plantor, hantverk, verktyg mm. Besökarna önskar få råd
och idéer för trädgården. Arbetsuppvisningar är också uppskattade.
Trädgårdsföreningar kan berätta om sin verksamhet. Trädgårdsdagens
besökarantal har varit 2500 - 4000.
ARRANGÖR: Margretebergsparkens vänner r.f. och Axxell, Överby
Vid Axxell, Överby kan du utbilda dig inom trädgård och hantverk (guldsmide,
textil, keramik, inredning) www.axxell.fi/overby
Margretebergsparken är Finlands största trädgårdsutställningspark. Sommartid är
infopunkten öppen. www.marketanpuisto.fi

Försäljningsplatspriser (mvs 0%)
På alla pris tillkommer mvs 24%
5m2
60 €
10m2
100 €
20m2
185 €
30m2
250 €
större
310 €
Bordsplatser under tak (70 x 120 cm) 60€
Bordsplatser utan tak (70 x 120 cm) 50€
Begränsat antal tält uthyres uppsatta
(mvs 0%):
9m2
40 €
18m2
72 €

Information och försäljning av platser
fr.o.m. 1.4.2019:
Catharina Hanstén, tel. 040 8312202 eller
marketanpuisto@gmail.com
Inga fakturor skickas. Platsen bekräftas med e-post
till marketanpuisto@gmail.com och genom att
betala avgiften senast 17.5.2019 till kontot:
Marketanpuiston ystävät ry (FO-nummer 1800534-4)
Nordea FI1110 1430 0021 9879 / Marknadsavgift.
I samband med anmälningarna meddela storlek på
plats, reserverat tält samt specialönskemål gällande
marknadsplatsen (eluttag o.a.).
Inhibering av marknadsplats per e-post!
Önskas på räkning, tillkommer 10€
faktureringskostnader

Föreningar som presenterar sin verksamhet deltar gratis. För dem reserveras plats i ett
gemensamt föreningstält. Föreningar som har försäljning betalar för sin plats enligt
ovanstående prislista.

