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Ainutlaatuinen tapahtumakokonaisuus Kotkassa 12.-16.7.2017
THE TALL SHIPS RACES, KOTKAN MERIPÄIVÄT
JA KANSAINVÄLISET SUURMARKKINAT SAMASSA PAKETISSA
Ensi kesän maamme suurin yleisötapahtuma on Kotkassa, jossa kolme merkittävän isoa tapahtumaa
muodostaa yleisölle yhdessä ison ja erinomaisen kiinnostavan vierailukohteen.
Maailman suurimmat purjealukset taas Kotkassa 13.-16.7.2017
Kesällä 2017 järjestetään Kotkassa kymmenen vuoden tauon jälkeen The Tall Ships Races –
tapahtuma. Suurten purjelaivojen kisa alkaa Ruotsin Halmstadista ja laivat saapuvat Kotkan
Kantasatamaan 13.7.2017. Kotkasta laivat lähtevät kohti Turkua 16.7. 2017. Kotkan Kantasatamassa
tullaan näkemään jopa 100 erikokoista purjealusta, joista kaukaisimmat saapuvat Kotkaan maapallon
toiselta puolelta. Lisätietoa: http://tallshipskotka.fi
Luvassa aitoa Meripäivätunnelmaa
Meripäivät järjestetään nyt totutusta poiketen jo heinäkuun puolessavälissä yhtä aikaa The Tall Ships
Races-tapahtuman kanssa. Tapahtumapäivät ovat 12.-16.7.2017 keskiviikosta sunnuntaihin. Luvassa
on ohjelmaa MeripäiväAreenan suurkonserteista urheilutapahtumiin ja merimarkkinoihin, Lasten
Meripäiviä ja Tivolia unohtamatta. Erilaista ohjelmaa on luvassa runsaasti koko tapahtuman ajan.
Lisätietoa: http://meripaivat.com
Kansainvälisyys näkyy ja kuuluu
Kansainväliset Suurmarkkinat tuovat Kotkaan noin 120 yrittäjää yli 30 eri maasta omien maidensa tai
maakuntiensa erikoistuotteiden kera. Upeita, näyttäviä osastoja ja paljon nähtävää ja koettavaa.
Kansainväliset Suurmarkkinat ovat saavuttaneet suuren suosion maassamme ja esim. Kotkan
vastaavassa tapahtumassa Sapokassa oli viime kesänä yli 70.000 kävijää.
Lisätietoa: www.eurooppamarkkinat.fi
Toimivat järjestelyt
Koko tapahtumakokonaisuuden osalta järjestelyistä myyntipaikkojen osalta vastaavat yhteistyössä
Kotkan kaupungin kulttuuriasiainkeskus ja TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus. Työnjako on
pääpiirteittäin seuraava:
- Kotkan kaupungin kulttuuriasiainkeskus toimii pääjärjestäjänä, ja huolehtii mm. ohjelmasta,
markkinoinnista, yhteistyösopimuksista ja ravintolapaikkojen myynnistä.
- TMK huolehtii myyntipaikkojen paikkamyynnistä ja niitä koskevista käytännön järjestelyistä, sekä
niistä tiedottamisesta alalla toimiville yrittäjille. TMK toimii myös Kansainvälisten Suurmarkkinoiden
pääjärjestäjänä.

Upea tapahtuma-alue
Tapahtuman pääpaino on vahvasti siirtynyt Kantasatamaan, joka on parissa vuodessa kokenut
melkoisen muutoksen. Varsinaisen satamatoiminnan siirryttyä pois uutta tilaa on hyvin käytettävissä.
Kantasataman laiturialue on korjattu, joten yleisö pääsee taas rantaviivaan asti ihailemaan laivoja.
Alueelle suunniteltu uudisrakentaminen on alkuvaiheessaan, joten sekään ei häiritse tämän vuoden
suurta tapahtumakokonaisuutta. Hyviä myyntipaikkoja on tulossa myös perinteiselle Kauppakadulle
sekä Kauppatorille.
Uudistuneessa paikkakartassa lähes kaikki paikat ovat kulmapaikkoja, ja niistä on myynti aina
vähintään kahteen suuntaan. Tärkeää on huomioida, että kaikki tapahtuman myyntipaikat ovat
pääsymaksuttomalla alueella. Myyntipaikkoja tulee olemaan seuraavilla alueilla:

KANTASATAMA:
Kantasatama on koko tapahtuman sykkivä sydän. Siellä sijaitsevat suuret purjelaivat, kesäravintolat ja
tärkeimmät
ohjelma-alueet
kuten
uudistunut
MeripäiväAreena.
Kantasataman
yhtenä
vetovoimatekijänä on Merikeskus Vellamo. Vellamossa sijaitsee mm. Suomen Merimuseo ja
Kymenlaakson museo.
Kantasatamassa on tarjolla monenlaisia myyntipaikkoja:
Eri kokoisia promopaikkoja on useassa eri kohdassa Kantasatamaa. Promopaikkojen ulkoasuun
kiinnitetään erityistä huomiota. Tarjolla on useisiin kohtiin valmiita 5x5m valkoisia telttoja järjestäjien
toimesta.
Merikeskus Vellamon meren puoleisella laidalla sijaitsee Vellamokuja joka on merihenkisten
tuotteiden, kädentaitajien ja saaristolaisten sekä teemaan sopivien ruokaherkkujen valtakuntaa. Tällä
alueella Ihmiset liikkuvat ihaillen upeita purjelaivoja ja nauttien myyntipisteiden antimista. Alueella saa
käyttää omia myyntikalusteita, mutta niiden on oltava siistejä ja alueen luonteen huomioivia.
Pohjoislaiturilta Välilaiturin kautta Itälaiturille saakka on katkeamattomana nauhana upeita isoja
purjelaivoja. Laivoja ja ihmisten kulkuvirtoja seurailee Salakuljettajantie, jossa kaikki myyntipaikat ovat
järjestäjien puolelta rakennetuissa valmiissa 5x5m teltoissa. Kataja Event Oy:n toimittamat teltat ovat
väriltään valkoisia sekä rakenteeltaan tukevia ja monikäyttöisiä. Nämä 5x5m myyntipaikat on
hinnoiteltu niin edullisiksi, että kannattaa kahteen kertaan harkita rakentaako oman teltan vai ottaako
suosiolla valmiin teltan. Sisällöllisesti alue on monipuolista ja merihenkistä mahdollistaen monien eri
artikkeleiden myynnin.
Itälaiturilta kohti tapahtumaportti ykköstä johtaa Tapulikuja. Tällä uudella alueella on sallittu käyttää
taas omaa myyntikalustoa, joskin myös täällä ulkoasuun pitää kiinnittää erityistä huomiota.
I-9 ja I-14 -satamahallit ravintola-alueineen ja Basaareineen on erittäin mielenkiintoinen uutuus.
Jättikokoinen katettu satamarakennus tarjoaa suojaisaa katettua myyntitilaa moniin eri tarkoituksiin.
ruokatuotteista aitoon basaaritunnelmaan.

Kansainväliset Suurmarkkinat sijaitsevat Kantasatamassa tapahtumaportti kahdelta portti neljälle
ulottuvalla keskeisellä alueella. Kansainvälisillä Suurmarkkinoilla on osana myös erityinen Suomi 100
vuotta -juhlatori, jossa on yrittäjiä Suomen eri maakunnista erikoistuotteineen. Kansainväliset
Suurmarkkinat on osana kokonaisuutta, mutta sen yrittäjiin sovelletaan Kansainvälisten
Suurmarkkinoiden omia sääntöjä ja hinnoittelua. Lisätietoja www.eurooppamarkkinat.fi
KAUPPAKATU:
Kauppakatu on taas nimensä veroinen myyntipaikka. Kauppakatu on pääväylä, jota pitkin tulee
kulkemaan valtaosa Kotkan keskustan ja Kantasataman välisestä kauttakulusta. Alueelle on tarjolla
myös runsaasti pikkupaikkoja.
KAUPPATORI:
Kotkan kauppatorilla ovat aidot merimarkkinat basaareineen ja ruokamyyjineen. Väriä ja elämää on
vuorokauden ympäri. Myös Kotka-lava sijaitsee Kauppatorilla.
Etusija ns. vanhoilla kauppiailla
Kaikille ns. vanhoille kauppiaille, jotka ovat viime vuosina olleet mukana Kotkan Meripäivillä, pyritään
antamaan etusija uutta myyntipaikkaa varattaessa. Huomioiden viimevuotisen sijainnin, myytävän
tuotteen ja kauppiaiden omat toivomukset mahdollisuuksien mukaan.
Paikanmyyntimenettely
1. Olemme osoittaneet lähes kaikille viime vuonna mukana olleille kauppiaille myyntipaikat uudesta
paikkakartasta. Helpoiten vahvistatte myyntipaikkanne maksamalla oheisen 20 %
varausmaksun eräpäivään mennessä. Varsinainen paikkalasku lähetetään toukokuussa.
Maksettua varausmaksua ei palauteta jos paikkavaraus perutaan.
2. Jos ns. vanha kauppias on tyytymätön hänelle osoitettuun paikkaan, niin hänellä on mahdollisuus
ilmoittaa tyytymättömyytensä, ja esittää muutostoiveensa 30.1.2017 mennessä. Pyrimme
tekemään parhaamme, mutta emme lupaa ihmeitä!
3. Uusia paikkavarauksia otetaan vastaan puhelinnumerossa 020 749 8700 tai www.markkina.net.
Paikat myydään varausjärjestyksessä huomioiden myyntiartikkelin.
Pystytys-, myynti- ja purkuajat
Kantasatamassa ja Kauppatorilla myyntipaikkojen pystytys voi alkaa tiistaina 11.7.2017 klo 12.00
alkaen ja kaikki paikat on oltava valmiina keskiviikkona 12.7.2017 klo 09.00 mennessä. Myyntiaika
alkaa Kantasataman alueella 12.7. alkaen päivittäin klo 10.00 ja loppuu klo 02.00 paitsi sunnuntaina
16.7.2017 jolloin myyntiaika loppuu jo klo 18.00. Kantasatamasta kaikki myyntipaikat pitää olla
purettuna sunnuntaina 16.7.2017 klo 24.00 mennessä.
Kauppakadulla pystytys voi alkaa keskiviikkona 12.7. klo 04.00 alkaen ja kaikki paikat on oltava
valmiina keskiviikkona 12.7.2017 klo 09.00 mennessä. Myyntiaika alkaa alueella 12.7. klo 10.00 ja
loppuu sunnuntaina 16.7. klo 18.00. Alueen kaikki myyntipaikat pitää olla purettuna sunnuntaina 16.7.
klo 24.00 mennessä.

Paikkahinnat
Paikkahinnat on pidetty edelleen mahdollisimman edullisina.
KANTASATAMA | KAUPPAKATU | KAUPPATORI:

Paikkahinnat (viisi päivää)
2x2m ruutu maksaa 350 €
4x4m ruutu maksaa 700 €
5x5m ruutu valmiilla teltalla maksaa 950 euroa
Ruokamyyjillä paikkakoko on minimissään 4x8m sillä jokaisella
ruokamyyjällä pitää olla omat asiakaspaikat.
Kiertävän myynnin lupa 350 €
Ilmapalloniput maksavat 300 € /nippu. Maksimissaan koko alueelle viisi nippua.
Kaikki mainitut hinnat sisältävät alv:n 24 %.
Sähkömaksut ovat:
220V 1x16A 90 €
380V 3x16A 130€
380V 3x32A 180€
Sähkön tarpeesta on ehdottomasti ilmoitettava paikkaa varatessa
Paikanpäällä syötävää myyvillä kauppiailla tulee olla aina myös tarjoilualue, joten varsinaisen
myyntiruudun lisäksi tarvitaan aina myös toinen ruutu asiakaspaikoille.
Elintarvikemyyjät! TMK perii 5 euron elintarvikeilmoitusten käsittelymaksun jokaiselta tapahtumaan
osallistuvalta elintarvikekauppiaalta. Jokaisen yrittäjän on silti tehtävä oma ilmoituksensa viimeistään
12.5.2017 mennessä!
Lisäksi kaikilta paikan päällä ruokaa valmistavilta yrittäjiltä peritään 100 euron siivoustakuumaksu
paikkamaksun yhteydessä. Siivoustakuumaksu palautetaan yrittäjille heti tapahtuman jälkeen, jos
kyseinen yrittäjä on huolehtinut paikkansa siivouksen ja jätteiden lajittelun asiallisesti ja annettujen
ohjeiden mukaan.
TERVETULOA MUKAAN UPEAAN TAPAHTUMAAN!

