
Näyttelyehdot 

NÄYTTELYOSASTOJEN VUOKRAT 

Hinnat alv.0 %. 

- Pysyväisosasto 700 € + alv. 24 % 2 illalliskorttia

- Osastopaikka 0-20m2, 400 € + alv.  24 % 1 illalliskortti

- Osastopaikka 20-50m2 900 € + alv. 24 % 2 
illalliskorttia

- Osastopaikka yli 50m2 900 € + 100 €/10m2 + alv. 
24%, sisältää 2 illalliskorttia

- Jos haluat ostaa yli 50m2 osastopaikan, valitse 
ilmoittautumissivulla osastopaikka >50m2 ja otamme 
sinuun yhteyttä.

- Sähkö 120 € + alv. 24 % osasto.

Näyttelyosaston vuokraan sisältyy:
1. Osastopaikka Markentapuiston alueella.
2. Kaksi parkkilippua alueelle.
3. Nimi näytteilleasettaja julkaisuihin.

Näyttelypaikat varataan varausjärjestyksessä. Paikan vuokra ei 
kata näytteilleasettajien aiheuttamia vaurioita puistoalueelle 
tai irtaimistolle. Näytteilleasettaja korvaa itse kalusteille ja -
rakenteille aiheuttamansa vauriot.

MAKSUEHDOT 

Näyttelypaikka maksetaan varauksen yhteydessä. 

OSASTOJEN PYSTYTYS JA KALUSTEET 

Näyttelyosastojen pystyttäminen ja tavaroiden kuljetus 
näyttelyalueelle tapahtuu keskiviikkona 9.8. kello 
9.00-18.00 ja torstaina 10.8. 07.00-09.00.

TAVAROIDEN POISTO JA OSASTOJEN PURKU 

Osastojen purkaminen voidaan aloittaa aikaisintaan torstaina 
kello 16.00. Kaikki näytteilleasettajien tavarat ja rakennelmat 
on poistettava samana päivänä klo 20.00 mennessä, ellei toisin 
sovita tapahtumajärjestäjän kanssa. 

Näyttelypaikkojen varaus on avoinna 9.6.2023 asti 
ja näyttelypaikkamaksu tulee olla maksettuna 
9.6.2023 mennessä. 

Mikäli näytteilleasettaja peruu ilmoittautumisensa               
15.7.-31.7.2023 välisenä aikana, palautetaan näyttely 
maksusta 50 % osaston neliöiden mukaisesti. 

Mikäli peruutus tapahtuu 1.8.2023 jälkeen, veloitus on 100 % 
määräytyneestä näyttelymaksusta. 

NÄYTTEILLEASETTAJIEN MAJOITUS-, RUOKAILU- YMS. 
OHEISPALVELUT 

Näytteilleasettajat hoitavat majoitusvaraukset itse. 

Alueella on kiinteä ravintola sekä PopUp ruokailupaikkoja, 
joissa on mahdollista ruokailla näyttelyn aikana. 
Näytteilleasettajat maksavat itse ruokailunsa. 

YLIVOIMAINEN ESTE 

Järjestäjä ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka 
johtuvat tapahtuman peruuttamisesta tai siirtämisestä 
toiseen ajankohtaan ylivoimaisen esteen vuoksi. 
Ylivoimaisena esteenä pidetään mm. yleisen 
energiantuotannon keskeytystä, tulipaloa tai muuta 
vastaavaa tapahtumatilojen käyttöä estävää tapahtumaa, 
luon- nonmullistusta, sotaa, kapinaa tai epidemiaa, jonka 
seurauksena ihmisten vapaata liikkumista ja kokoontumista 
rajoitetaan. Järjestäjän alihankkijaa kohdannut ylivoimainen 
este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi. Jos näyttely 
perutaan viranomaisten määräyksestä, näyttelypaikkamaksu 
palautetaan osastopaikan neliöiden mukaan. 

Näyttelypaikkoja koskevat tiedustelut:    
marta.angervuori@axxell.fi 
toimisto@vyra.fi 

10.8 Näyttelypäivä 
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