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Sopimuskauppiaan varauslomake
SUURMARKKINAT

X  Rastita markkinat joihin haluat osallistua

Yrityksen / kauppiaan nimi:
Yhteyshenkilö:

Osoite:
Postinumero ja -toimipaikka:

Puhelin:
Sähköpostiosoite:

Y-Tunnus:

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Myyntiartikkelit (luettele mahdollisimman tarkasti, sillä virheellinen tai puutteellinen tieto voi johtaa osallistumisoikeuden peruutukseen):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Myyntipaikan koko: _________________________________________________________________

Tilinumero varausmaksun palautusta varten: ________________________________________________________________________________

Sähkön tarve (ilmoitettava ehdottomasti): 220V 1x16A 380V 3x16A 380V 3x32A

Paikoitustilan tarve: Montako autoa tulossa? Tarvitaanko sähköä esim. kylmäautoon?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Tämän paikanvarauskaavakkeen allekirjoittamalla sitoutuu varauksiinsa sekä samalla noudattamaan kaikkia järjestäjän antamia ohjeita ja korvaamaan niiden rikkomisesta 
mahdollisesti seuraavat kustannukset. Varausmaksu lähetetään heti, kun varaukset on hyväksytty TMK:lla. Varausmaksua ei palauteta mahdollisten peruutusten yhteydessä. 
Summa hyvitetään viimeisillä markkinoilla johon kauppias osallistuu. Paikkamaksut laskutetaan tapahtuma kerrallaan (eräpäivä noin 2kk ennen ko. markkinoita).

Emme ota mukaan montaa samankaltaista tuotetta myyvää yrittäjää, mutta emme myöskään myy yksinmyyntioikeuksia.

Jokaisen TMK:n Suurmarkkinoille osallistuvan on sitouduttava aktiivisesti kohentamaan osastonsa ulkoasua, sekä laittamaan näyttävästi esille maakuntansa/maansa tunnukset 
(poikkeuksena joulumarkkinat, joissa joulukoristeet paikoillaan), sekä yrittäjän yhteistietokyltin. Kylttejä ja maakuntatunnuksia saa hankittua TMK:n kautta edullisesti.

Paikkahinnat vaihtelevat tapahtumakohtaisesti. Katso hinnat www.markkina.net. Kaikki TMK:n Suurmarkkinat varaava yhteistyökumppani saa 10% alennuksen kaikista myynti-
paikoista. Keskimäärin esim. 4x4m paikan hinta on noin 70-90 €/pv ja sisäpaikoissa noin 150-200 €/pv. Kahvila ja ruokapaikat voivat olla kalliimpia ja vastaavasti käsityöläis- ja 
alkutuottajapaikat edullisempia tapahtumasta ja alueesta riippuen.  Kaikilla Suurmarkkinoilla on erittäin kattava mainostus ja tiedoitus!
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Paikka                                  Päivämäärä                                Allekirjoitus                                                      

________________________________________________________________________________

* Sisähallimarkkinat.   ** Kristiinankaupugin markkinoille voi varata samalla kuin muillekin Suurmarkkinoille, mutta Kristiinakaupungin 
markkinat on oma brandinsä, jossa on oma varausmenettelynsä ilman tuotekohtaisia rajoituksia.

Huom! Varaukset ovat voimassa vasta, kun TMK on ne hyväksynyt ja varausmaksu on maksettu siitä lähetetyllä laskulla.
Varausmaksu:   alle 3m paikat  100 €        4-8m paikat  300 €  yli 8m paikat 500 €
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Maaliskuu

la-su 14.-15.3.2020 

Hyvinkään Suurmarkkinat la 21.3.2020

su 22.3.2020 

Huhtikuu
la 4.4.2020

la-su 18.-19.4.2020

la 25.4.2020

su 26.4.2020

Toukokuu
pe-la 8.-9.5.2020 

Forssan Suurmarkkinat to 21.5.2020

Joensuun Areenan 
Suurmarkkinat *

Vantaan Suurmarkkinat, 
Korsossa

Espoon Suurmarkkinat 
Leppävaarassa

Kristiinankaupungin 
kevätmarkkinat **

Keski-Uudenmaan 
Suurmarkkinat Hyrylässä

Länsi-Uudenmaan 
Suurmarkkinat Lohjalla

Joensuun Suuret 
Satamamarkkinat 

Kesäkuu
Forssan Juhannusmarkkinat ke 17.6.2020

Heinäkuu
pe-su 10.-12.7.2020

Syyskuu
la 12.9.2020

su 13.9.2020 

Hyvinkään Suurmarkkinat la 19.9.2020 

su 20.9.2020 

la-su 26.-27.9.2020

Kristiinankaupungin 
Kesämarkkinat  **

Leppävaaran Suurmarkkinat 
& Raittikarnevaalit 

Vantaan Suurmarkkinat, 
Korsossa

Keski-Uudenmaan 
Suurmarkkinat Hyrylässä

Kristiinankaupungin 
Mikkelinmarkkinat **

Lokakuu
pe-la 16.-17.10. 2020

Klaukkalan Suurmarkkinat su 18.10.2020

Marraskuu
Kymen Suurmarkk., Kotka * la-su 31.10.-1.11.2020

la-su 7.-8.11.2020

la-su 14.-15.11.2020 

la- su 21.-22.11.2020 

Joulukuu
la-su 12.-13.12.2020 

la-su 19.-20.12.2020 

Länsi-Uudenmaan 
Suurmarkkinat Lohjalla  

Pohjalaiset Suurmarkkinat, 
Seinäjoki *

Savolaiset Suurmarkkinat, 
Kuopio *

Vaasan Suuret 
Joulumarkkinat *

Joensuu Areenan 
Joulumarkkinat *

Seinäjoki Areenan 
Joulumarkkinat *

Järjestäjä pidättää oikeuden tapahtumamuutoksiin.


