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1. Allmänna punkter att tänka på 
 

PR-platsens maximum yta 1 x 2 meter får inte överskridas. Läs instruktionerna noggrant och ge 

det vidare till alla som är inblandade i evenemanget.  Upprepad ignorering av instruktioner kan 

resultera i tillfällig blockering från PR-platserna.  

2. Instruktioner 
 

2.1. Lastning och lossning av saker 

 Den kortaste rutten in till köpcentrets evenemangstorg är från 
Hovrättsesplanaden/gågatan.  Hyrestagaren kan tillfälligt parkera sin bil vid kanten av 
gågatan, medan hen bär in/ut saker genom ingången vid Moda Aukia. 
 

 Köpcentret är öppet må-lö kl. 8-21, sö kl. 10-21. Iordningställande av och bortstädning 

från det hyrda utrymmet bör i första hand ske under öppettiderna. Vid undantag 

kontakta Clear Channels PR-försäljning åtminstone 7 dagar före evenemang. 

 

 Kontakta ordningsvakten om du behöver hjälp eller information på platsen.  

 

 

  



 

 

2.2. PR-evenemang 

 PR-platsens max yta 1 x 2 meter får inte överskridas. Handlingen måste vara diskret.  

 

 De hyrda platserna skall hållas städade och där får t.ex. inte lagras papplådor eller 

lösöre.  

 

 Obemannade bord/rollUps är absolut förbjudna. 
 

 Aggressivt säljarbete är förbjudet. Evenemanget får inte störa besökarna i köpcentret.  

 

 

2.3. Efter PR-evenemang 

 Hyrestagaren ansvarar för städning av den hyrda ytan (städa bort löst skräp). 

Utrymmet lämnas i det skick som det mottogs i. För bortstädning av eventuellt 

kvarlämnat skräp ansvarar köpcentrets samarbetspartner (Pohjanmaan siivous), som 

fakturerar hyrestagaren för dessa städkostnader. Städfirmans dejournummer 050 321 

2786. 

 För eventuella skador på köpcentrets utrymmen som bevisligen uppkommit som en följd 

av hyrestagarens verksamhet, ansvarar hyrestagaren. 

 Hyrestagaren får inte fästa markandsföringsmaterial på några som helst ytor i 

köpcentret.  

 

3. Hyresplatserna 
 

 Hyresplatserna är märkta på kartan längst ned i det här dokumentet. Platserna är 
numrerade från 1-10. PR-platserna är inte utmärkta på golvet i köpcentrum Rewell, utan 
hyrestagaren skall själv placera bordet på rätt ställe enligt kartan. El till normala 
elektroniska apparater (laptop, tv osv.) ingår i hyran. I aulan finns ett flertal el-uttag. 
Observera att man kan behöva en förlängningssladd. 

 

 I hyresavgiften ingår inte försäljningsbord eller stolar. Hyrestagaren måste själv ta med 

sig bord/disk och stolar. Bordets/diskens storlek får vara max. 1x2 meter. Bordet/disken 

skall vara allmänt snyggt.  

 Det är också möjligt att hyra Rewell Pikku-lava / Lilla scenen vars yta är 3,2 x 3,7 

meter. El finns bakom lås.  Ordningsvakten öppnar elen till arrangören under 

evenemangets varaktighet. Arrangören måste meddela i god tid förväg när el behövs.  

 

 Det är också möjlig att hyra hela Rewell Torg för ett större evenemang. Vid bokningar 

av hela Rewells aula kan för en tilläggskostnad monteras en 4 x4 m stor scen. 

Kostnader för montering av scen: 



 

 

Vardagar 29€/h+moms 
Lö 33€/h+moms 
Sö 58€/h+moms 

Montering 2 h och nedmontering 2 h. 

Bokningar för montering av scen 5 dagar innan evenemanget. 

I priset ingår tyg till kanten av scen samt trappor till scenen. 

Ljudåtergivning ordnar arrangören själv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kontakt information 
 Clear Channel / PR- försäljning 

o Sari Korhonen & Joni Raute / Telefon +358 207 312 058 

Sari.korhonen@clearchannel.fi / joni.raute@clearchannel.fi / 

promootiot@clearchannel.fi /  

o PR-platserna kan hyras online: https://promootiopaikat.fi 

 

 Övervakning ock säkerhet 

o Securitas 24/7 dejour / Telefon. 020 491 3251 

 

Trapporna 
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 Studio Ticket  

o Köpcenter Rewells och Vasa Torgparkering infopunkt / Telefon +358 700 96 525 

 


