Myyjäksi Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoille?

Turun Suurtorin keskiaika ry järjestää Vanhan Suurtorin Joulumarkkinat neljänä adventtiviikonloppuna 27.–28.11., 4.–5.12., 11.–12.12. ja 18.–19.12.2021. Etsimme myyjiksi Joulumarkkinoille käsityön taitajia monilta eri aloilta jouluisine tuotteineen. Tuotteiden tulee olla
vanhan ajan henkeen sopivia ja niiden pääpainon tulee olla käsityössä, perinteissä ja luonnonmateriaaleissa. Arvostamme selkeää tuotekokonaisuutta ja aitoja käsintehtyjä tuotteita. Myös
jouluun sopivia elintarvikkeiden myyjiä haetaan. Myyntiaika markkinoilla on klo 11–17.
Myyntituotteiden valinta
Turun Suurtorin keskiaika ry:n raati valitsee Vanhan Suurtorin Joulumarkkinoilla myytävät
tuotteet. Raaditettaviin tuotteisiin tulee liittää myyntipaikkahakemus huolellisesti täytettynä.
Myyjien antamia tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolten käyttöön. Jokainen tuote on
merkittävä huolella, jotta tuotenäytteesi eivät sekoitu toisten hakijoiden tuomiin töihin.
Raaditettavat tuotteet tulee toimittaa yhdistykselle tiistaihin 14.9.2021 mennessä jommallakummalla tavalla:
1. Tuotenäytteet ja hakemuksen voi tuoda tiistaina 14.9.2021 klo 11–18 paikalle osoitteeseen:
Brinkkalan talo, Vihreä sali (2. krs), Vanha Suurtori 3, 20500 Turku.
2. Tuotenäytteet tai valokuvat ja hakemuksen voi lähettää etukäteen kirjepostina tai pakettina osoitteeseen: Turun Suurtorin keskiaika ry, Vanha Suurtori 3, 20500 Turku.
Mikäli postitat tuotteesi, tee se hyvissä ajoin mutta aikaisintaan 11.8.2021 ja valitse Ovelletoimitus, sillä me emme nouda postipaketteja postista tai muista toimituspisteistä. Muistathan
liittää mukaan palautuskuoren tai -laatikon sekä ennakkoon maksetun postimaksun. Otathan
huomioon, että paketteja ei voi lähettää enää postimerkeillä ja Helposti-koodin käyttöaika on
maksamisen jälkeen 14 vuorokautta.
Paikan päälle tuodut tuotteet tulee hakea pois perjantaina 17.9.2021 klo 15–18. Mikäli tuotenäytteitä ei ole tarkoitus noutaa tai postittaa takaisin, laitathan siitä tiedon hakulomakkeeseen.
Emme säilytä noutamattomia tuotteita.
Jokaisen myyjän riippumatta siitä, onko ollut mukana aikaisemmin vai ei, tulee toimittaa tuot teensa arvioitaviksi. Raati vaihtuu osittain joka vuosi, mistä johtuen kaikki tuotteet, niin
vanhat kuin uudetkin, ovat tasavertaisessa asemassa. Samalla saamme myös tarkan tiedon
siitä, minkälaisia tuotteita markkinoilla on tarjolla, mikä on tärkeää jo tiedotuksenkin
kannalta.
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Kaikkia esim. samasta materiaalista tehtyjä tai selkeästi samaan sarjaan tai tuoteperheeseen
kuuluvia tuotteita ei kuitenkaan tarvitse tuoda näytille, vaan ne voi esittää raadille kirjallisesti.
Myös valokuvat, piirustukset ja suunnitelmat ovat hyvänä lisänä tuotteita esitellessäsi. Jos
kehittelet vielä raadin arvioinnin jälkeen uusia tuotteita, ilmoita myös niistä meille. Vain
hyväksytyt tuotteet voidaan tuoda myyntiin markkinoille.
Liitämme tuotteisiin tiedon hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä raadin terveiset. Saat siis
tiedon samalla, kun noudat tuotteesi. Hyväksytyille myyjille lähetämme tarkempaa tietoa
myöhemmin. Paikkoja jaettaessa pyrimme ottamaan mahdolliset myyntipaikkatoiveenne
huomioon — aina se ei kuitenkaan onnistu. Sähkön voimme taata vain elintarvikemyyjien
käyttöön, mutta annamme sähköllisen paikan myös muille sähköä toivoville myyjille sikäli
kuin sähköllisiä paikkoja riittää.

Vanhan ajan teema
Myyjiltä edellytetään pukeutumista vanhan ajan asuihin. Joulupukin tai -muorin asua myyjät
eivät kuitenkaan saa käyttää, koska Joulumarkkinoilla esiintyvät joulupukki ja -muori järjestäjän toimesta. Myyjien tulee koristella myyntikojunsa vanhan ajan joulutunnelman aikaansaamiseksi, ja myös mahdollisen valaistuksen on sovittava vanhan ajan henkeen.
Kojut
Myyjät saavat käyttöönsä kangaskatteiset myyntikojut Turun Suurtorin keskiaika ry:ltä. Kojun
katto kestää sadetta, mutta koska koju on sivuilta avoin, kannattaa varata mukaan myös omaa
vanhan ajan joulun henkeen sopivaa sateen- ja tuulensuojaa. Elintarvikekojuihin tarjoamme
myös sivuverhot, joita elintarvikkeita myyvän myyjän on käytettävä Turun
ympäristöterveydenhuollon ulkomyyntiohjeen mukaisesti.
Halutessaan voi tuoda oman kojun, mutta sen on oltava vanhan ajan joulun henkeen sopiva.
Tämän varmistamiseksi myyjän on lähetettävä omasta kojusta valokuva raaditukseen.
Myyntipaikkojen hinnat
Kangaskatteinen tapahtuman järjestäjän koju, leveys 1,6 m ja syvyys 2 m
70 € / päivä
120 € / viikonloppu
410 € / kaikki markkinapäivät
Paikka omalle kojulle, leveys 2 m
100 € / päivä
150 € / viikonloppu
500 € / kaikki markkinapäivät
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Pikaruokapaikka, oma tai järjestäjän koju (tila 2 m x 2 m)
120 € / päivä
200 € / viikonloppu
650 € / kaikki markkinapäivät
Pieni koju (koko n. 100 cm x 60 cm) Brinkkalan sisäpihalla (Vuokrataan yleishyödyllisille
yhdistyksille ja ryhmille.)
25 € / päivä
40 € / viikonloppu
120 € / kaikki markkinapäivät
Lisätila kaikkiin paikkoihin 40 € / m leveyttä / päivä
Sähkö 10 € / päivä
Huom! Hintoihin ei tule arvonlisäveroa.

Lisätietoja:
Meri Vuohu
Tuotantoassistentti / myyjävastaava
puh. 040 132 9993
meri@keskiaikaisetmarkkinat.fi
Turun Suurtorin keskiaika ry
Vanha Suurtori 3
20500 Turku
www.suurtorinjoulumarkkinat.fi
http://keskiaikaisetmarkkinat.fi
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