
Tervetuloa myymään Vimpelin Kesämarkkinoille 
Vimpelin Kesämarkkinat järjestettiin viime kesänä ensimmäistä kertaa legendaarisella Saarikentällä. 
Markkinapaikka keräsi paljon kiitosta ja kehuja sekä myyjiltä että markkinavierailta, joten markkinat 

järjestetään Saarikentällä myös tänä kesänä!
Varaa myyntipaikkasi pian, osa paikoista on jo myyty!

8.7.2017 

10–16

Tänä vuonna 

50-luvun 

teemaa

Hinnoittelussa noudatetaan 
yhden hinnan järjestelmää ja 
ennakkomaksuperiaatetta.

Ennakkohinnat 
1/2 ruutu (n.2x4) 30 € 
1/1 ruutu (n.4x4) 50 € 

Paikan päällä maksettaessa

1/2 ruutu (n.2x4) 40 € 
1/1 ruutu (n.4x4) 60 € 

________

________

Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

____________________________________________________________________________________

Huom! Paikan ennakkoon maksaneet huomioidaan ensin paikkoja määriteltäessä. Torialueen kartan löydät osoitteesta: 
www.vimpelinveto.fi  → uutiset → seurauutiset sekä Vimpelin Yrittäjien sivuilta www.vimpelinyrittajat.fi  

HUOM! SAARIKENTÄN PINTA ON TEKONURMEA, JOTEN ON EHDOTTOMASTI VAROTTAVA 
VAURIOITTAMASTA KENTÄN PINTAA MILLÄÄN TERÄVÄLLÄ ESINEELLÄ!

Muistetaan myös kerätä pakkausjätteet Saarikentän keräysastioihin!  

Yli 16 m²:n ruuduista lisähinta on 3 €/m². Valovirtasähkö maksaa 5 € ja voimavirta 10 € (oma kaapeli mukaan).   

Markkinapaikan varaus tapahtuu lähettämällä alla oleva ilmoittautumiskaavake 
ja maksamalla yllä olevan hinnoittelun mukainen toripaikkamaksu mahdollisine 
sähköineen viimeistään 3.7.2017. Toripaikat osoitetaan maksaneille la 8.7. klo 
7.00–9.30. Varsinainen toriaika on la 8.7. klo 10.00–16.00.

HUOM! Tänä vuonna markkinoilla nähdään 50-luvun teemaa ja  
markkinapäivä huipentuu illalla pidettäviin We love the 50's 
tansseihin. Lisätietoja tapahtumasta www.vimpelinyrittajat.fi.  
Mikäli haluat jäädä myymään myös illalle, ILMOITA SIITÄ 
VARATESSA. Varaus on sitova. 
Tansseihin odotetaan noin 2000 
vierasta.



ILMOITTAUTUMINEN VIMPELIN MARKKINOILLE  8.7.2017 

Yritys :........................................................................... 
Osoite :..................................................................................... 
Puhelinno :   
 ....................................................................................….. 
Sähköposti : 
 …………………………………………………………………… 
Tarvitsemme myyntitilaa seuraavasti:   ...........m x ...........m, 
eli yhteensä ........... m2. 

Myymme seuraavia artikkeleita:   
……………………………………………………………………. 
Tarvitsemme myös sähköliittymän: a) valovirta b) voimavirta   
Tarvitsemme muuta palvelua tai tekniikkaa, mitä 
...................…………………………………... 

Samalla sitoudun maksamaan ennakkomaksun viimeistään 
3.7.2017 Vimpelin Veto ry:n tilille FI34 5522 0240 0005 37 (OP) 
Paikka ja aika ................................................................................ 
Allekirjoitus    ................................................................................ 

Palauta viimeistään 3.7.2017 osoitteeseen; Vimpelin Veto ry., 
Patruunantie 12, 62800 Vimpeli tai s-postiin: veto@japo.fi 
Lisätiedot ja puhelinvaraukset: Jukka-Pekka Kujala p. 040 535 
0430, Vesa Alanko-Luopa 044 465 9380. 
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