
INFOPAKETTI 



ORNAMON DESIGN JOULUMYYJÄISET 2017 / HELSINKI 1.-3.12.2017

Paikka: Kaapelitehdas; Merikaapelihalli, Puristamo ja Valssaamo
Osoite: Tallberginkatu 1, 00180 Helsinki (kartat liitteenä)
Aukioloajat yleisölle: pe 1.12. klo 15-19, la 2.12. klo 10-17 ja su 3.12. klo 10-17 
Aukioloajat näytteilleasettajille: to 31.11. klo 16:00-19:00*, pe klo 9:00-19:30, la klo 9:30-17:30 ja su klo 9:30-19:00  

Ruuhkan välttämiseksi myyjien saapuminen on porrastettu myyntipaikan koon mukaan. 
*Ensimmäinen ryhmä: myyntipaikan koko alkaen 6m2, sisäänpääsy to 31.11. alkaen klo 16:00. 
Toinen ryhmä: myyntipaikan koko 4m2, sisäänpääsy pe 1.12. alkaen klo 9:00.

 

MYYNTIPAIKAT JA PÖYDÄT
Myyntipaikkasi on merkitty paikalla lattiaan. Ilmoitamme lähiviikkoina paikkanne sijainnin tiloissa - pyrimme postittamaan 
tarkemman pohjakartan ennen tapahtumaa. Paikat on täytetty ilmoittatumisjärjestyksessä ja olemme pyrkineet huomioi-
maan ennakkoon esitetyt toiveet.

HUOM! Kaikki kalusteet noudetaan noutopisteeltä. Kalusteita on tilattu ennalta tilaamanne määrä, joten emme pysty tarjoamaan 
lisäkalusteita. Kuitti tapahtumamaksusta on hyvä olla mukana.

Tapahtuman loputtua sunnuntaina 3.12. kalusteet palautetaan noutopaikkaan, myyntipaikka on siistittävä ja lattiassa olevat paikka-
tarrat on poistettava. Kalusteet ovat myyntipaikan vuokranneen vastuulla ja ne tulee palauttaa tapahtuman järjestäjälle virheettöminä. 
Roskien jättöpaikasta infoamme tapahtuman aikana.

HYVÄ TIETÄÄ
-  Näytteilleasettaja vastaa itse tavaroittensa esillepanosta siihen varattuna aikana.
-  Tila suljetaan yöksi ja tavaroiden säilytys salissa yön yli kuuluu hintaan. Säilytys tapahtuu myyjien omalla vastuulla. 
 Samoin henkilöstö, tuotteet ja kassat ovat myyntipaikan vuokraajan omalla vastuulla. Varmistathan omat vakuutuksesi!
-  Myyntipaikkaa ei saa luovuttaa toiselle ja myyjän tulee noudattaa ilmoitettuja aukioloaikoja. 
- HUOM! Kynttilöiden ja palavien nesteiden käyttö kielletty tapahtumassa.
-  Tilaisuuteen kannattaa ottaa mukaan oma jatkojohto, jolla saatte tarvittaessa sähköä. Myyntipaikoilla ei ole yksittäisvalaisimia.
-  Tapahtumassa ei ole käytössä varastotiloja.

SAAPUMINEN JA POISTUMINEN PAIKALTA
Tapahtuman rakentamiseen on varattu rajattu aika, joten toivomme kaikilta joustoa ja hyvää mieltä tässä. Suurempien tavaroiden 
toimitus/purku Merikaapelihalliin tapahtuu pääasiallisesti Tammasaarenkadun puolelta D-rapusta. Puristamon ja Valssaamon C-ra-
pun kautta.

Tilaan EI saa ajaa autolla! Lupa tähän on pyydettävä järjestäjältä erikseen.

Perjantaina 1.12. klo 14:30 jälkeen tavaroiden toimitus ei ole mahdollista. Myyntipaikan saa sulkea aikaisintaan sunnuntaina 3.12. 
klo 17:00, jonka jälkeen purkuun on varattu aikaa kaksi tuntia. Jokaisen tulee itse tyhjentää ja siivota myyntipaikka
klo 19:00 mennessä. Poikkeuksista on ilmoitettava ennakkoon järjestäjille.

PYSÄKÖINTI
Kaapelitehtaan alue on yksityisaluetta. Pysäköinti tavaran tuomista tai hakemista varten on sallittu sisäpihan ovien läheisyydessä 
enintään 15 min. Lastauspysäköinti ei ole sallittua lippuautomaattiruuduissa, ellei pysäköintimaksua ole suoritettu. Tammasaaren-
kadulla Kaapelitehtaan seinustalla on Kaapelitehtaan omia maksullisia pysäköintipaikkoja ma-pe klo 18-24 ja la-su klo 8-24. Lip-
puautomaatit löytyvät Kaapelitehtaan meren päädystä sekä museoiden kulmalta. Muina aikoina nämä pysäköintipaikat on varattu 
Kaapelitehtaan toimijoiden käyttöön ja edellyttävät Kaapelitehtaan pysäköintiluvan. Kaapelitehtaan lippuautomaateissa maksuväli-
neinä käyvät Easypark-sovellus, luottokortti ja kolikot. Kaapelitehtaan ympäriltä löytyy Helsingin kaupungin yleisiä maksullisia 
pysäköintipaikkoja. Helsingin kaupungin lippuautomaateissa löytyy useampia maksuvaihtoehtoja. Ruoholahden kauppakeskuk-
sessa on noin 1500 maksullista pysäköintipaikkaa.

OMA MARKKINOINTI JA NÄKYVYYS
Muistathan kutsua asiakkaasi ja ystäväsi mukaan tapahtumaan. Jos et ole vielä toimittanut yrityksesi logoa ja tuotekuvaa, 
lähetäthän ne pikaisesti sähköpostiin viimeistään maanantaina 13.11. / info@lumiaccessories.com

OTA MUKAAN  Hyvää joulumieltä!

YHTEYSTIEDOT  Mika Åhman / LUMI Accessories / mika@lumiaccessories.com / +358 44 751 2362
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