PÅMELDING TIL MARKEDSGATA
LØRDAG 10. OG SØNDAG 11. AUGUST 2019
Jessheimdagene går av stabelen for 21. gang i år.
En festival med konserter, aktiviteter, handel og opplevelser.
Storgata blir gjort om til gågate. Her blir det Markedsgate med plass til ca. 80 utstillere.
Vi ønsker å tilby kvalitet og mangfold. En attraktiv gate for alle våre gjester.

ØNSKER DU Å LEIE MARKEDSPLASS? FYLL UT FELTENE NEDENFOR.
Vi ønsker:
Markedsplass á 3 x 3 m i markedsgata lørdag 10/8 og søndag 11/8.
Plass uten tilgang på strøm: Pr. plass: kr. 3750.- eks mva for leie 2 dager.
(Bindende påmelding for begge dager)
Markedsplass á 3 x 3 m i markedsgata lørdag 10/8 og søndag 11/8.
Plass med tilgang på strøm: Pr. plass: kr. 4000.- eks mva for leie 2 dager.
(Bindende påmelding for begge dager)
Ønsket markedsplass ut over 3 x 3 m = 500.- pr. påfølgende løpemeter.
Totalt antall meter: _____ Maks 6 m.

Markedsplass med plass til bil/vogn. Leie for 2 dager
(Bindende påmelding for begge dager):
Eksklusive strøm: Pris 3 meter standplass kr. 3750.-, deretter kr. 500.- pr.
påfølgende løpemeter. Maks 6 meter totalt (eks mva).
Totalt antall meter: ______
Inklusive strøm: Pris 3 meter standplass kr. 4000.-, deretter kr. 500.- pr.
påfølgende løpemeter (eks mva). Maks 6 meter totalt (eks mva).
Totalt antall meter: ______
NB: Ved behov for mer enn 6 meter, ta kontakt med Aileen på tlf.: 473 15 095

Ved bestilling av plass MED strøm, kryss av her for hvilken type:
strøm 10A (dekker behovet til et kassaapparat +betalingsterminal)
= 2200 watt.
strøm 16A (popcornmaskin, pølsekoker eller lignende)
= 3520 watt

I tillegg til standplass ønsker vi å leie:
stk 3 x 3 m telt = kr. 1500 pr. stk (eks mva)
stk bord 0,8 x 2 m = kr. 200 pr. stk (eks mva)
stk 6 x 3 m telt = kr. 2300 pr. stk (eks mva)
Telt og bord vil stå ferdig rigget innen kl. 10 begge dager.

FIRMA ELLER NAVN:
GATEADRESSE:
POSTADRESSE:
ORGANISASJONSNUMMER: (NB! MÅ VÆRE FYLT UT!)
MOBIL:
E-POST:
KONTAKTPERSON:
JEG/VI SELGER:

ALLE FELT SKAL FYLLES INN.

Dato/sted

Underskrift

MARKEDSGATAS ÅPNINGSTIDER:
Lørdag 10/8 = kl. 11-18
Søndag 11/8 = kl. 11-18
ÅPNINGSTIDENE MÅ OVERHOLDES.

Vi gjør oppmerksom på følgende:
• Påmelding med komplett utfylt skjema sendt til oppgitt e-postadresse eller pr. post er gyldig søknad.
Du får mail tilbake om din bedrift har fått tildelt plass eller ikke.
• Jessheim Storsenter forbeholder seg retten til å ta siste avgjørelse når det gjelder tildeling av
markedsplass.
• Markedsplassen blir fakturert og skal betales i forkant. Bindende påmelding.

PÅMELDING INNEN 2. MAI TIL: aileen@jessheimstorsenter.no
MARKEDSSEKRETÆR AILEEN RØSETH, MOBIL: 473 15 095

Med vennlig hilsen
Jessheimdagene v/ Markedsavdelingen Jessheim Storsenter.

Følg oss på:

www.jessheimdagene.no

