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1. Yleiset huomioitavat asiat
Promootion tulee pysyä sille määritellyllä alueella ja ohjeisiin tulee tutustua huolella välittäen ne
jokaiselle promootioon osallistuvalle osapuolelle. Toistuva ohjeiden huomioitta jättäminen
saattaa johtaa järjestäjän määräaikaiseen blokkaamiseen promootiopaikoilta.

2. Toimintaohjeet
2.1.

Saapuminen ja tavaroiden lastaus



Tavarat on helpoin kuljettaa Hovioikeudenpuistikolta / kävelykadulta
kauppakeskuksen keskusaukiolle. Promootiopaikan vuokraaja voi pysäköidä autonsa
hetkellisesti kävelykadun reunaan ja kuljettaa tavarat sisään Moda Aukian
sisäänkäynnin kautta.



Kauppakeskus on avoinna ma-la klo 8-21, su klo 10-21. Promootion rakennus ja
purku tulee lähtökohtaisesti tapahtua kauppakeskuksen aukioloaikojen sisällä.



Jos promootio vaatii tavallista enemmän rakennus- ja purkuaikaa, tulee asiasta
sopia etukäteen vähintään 7vrk ennen promootion ajankohtaa.

2.2.


Promootio
Promootion tulee pysyä sille varatulla alueella ja toiminnan olla mahdollisimman
hienovaraista.



Varattu tila tulee pitää siistinä ja mitään ylimääräistä irtaimistoa ei saa olla esillä.



Promootion tulee olla lähtökohtaisesti miehitetty. Kylmäpromootiot eivät ole
mahdollisia.



Aggressiivinen myyntityö ja peräänhuutelu on ehdottomasti kielletty. Promootio ei
saa häiritä keskuksen kävijöitä.

2.3.

Promootion jälkeen



Promootion järjestäjän vastuulla on huolehtia promootiopaikan olevan samassa
kunnossa kuin ennen promootiota. Roskat ja muu promootiosta mahdollisesti
aiheutunut jälki on siivottava pois heti promootion päätyttyä.



Promootion aiheuttamat materiaalivahingot kauppakeskuksen rakenteisiin ovat
tapahtumanjärjestäjän vastuulla ja tapahtumanjärjestäjä on korvausvelvollinen.



Jos promootiopaikka on promootion jälkeen siivouksen tarpeessa, kauppakeskuksen
yhteistyökumppani siivoaa tilat ja laskuttaa siivouskustannukset promootion
varaajalta.



Kauppakeskuksen rakenteisiin ei saa missään nimessä kiinnittää mainosmateriaalia
tai mitään muuta.

3. Promootiopaikat


Keskuksesta löytyy 10 promootiopaikkaa ja pieni lava. Promootiopaikoissa on
sähkövalmius, paikkojen 1-10 osalta sähköt saadaan keskusaukion pylväistä.
Jatkojohto kannattaa varata mukaan ja käydä ennen promootiota tarkistamassa
varattava tila.



Myyntipaikkojen koko on max. 1 x 2 metriä. Paikan vuokraaja tuo omat kalusteet
paikalle, joiden tulee olla yleisilmeeltään siistit. (pöydät, tuolit, jne.)



Pikku-lavan koko on 3,2 x 3,7m ja sähköt löytyvät lukkojen takaa.
Järjestyksenvalvojat avaavat sähkön tapahtumanjärjestäjälle tapahtuman ajaksi.
Tapahtumanjärjestäjän tulee ilmoittaa etukäteen hyvissä ajoin promootion
kellonajat, jolloin sähköä tarvitaan.



Koko tapahtuma-aukio on myös mahdollista vuokrata promootiokäyttöön tai
suurempaa tapahtumaa varten. Varatessasi koko tapahtuma-aukion voidaan aukiolle
rakentaa lisämaksusta 4 x 4m kokoinen lava. Rakentamisen kustannukset alla, tilaus
tehtävä vähintään 5vrk ennen tapahtumaa.
Arkipäivä
Lauantai
Sunnuntai

29€/h alv 0%
33€/h alv 0%
58€/h alv 0%

Rakentaminen kestää 2h ja purku 2h.

Rappuset
Pikkulava

Iso esiintymislava

Tila 9

Tila 7

Tila 5

Tila 3

Tila 1

Myyjät sijoittuvat selät vastakkain

Tila 10

R-kioski

Tila 8

Tila 6

Tila 4

Tila 2

Waffle Planet

4. Yhteystiedot


Promootiopaikkojen tiedustelu ja varaus
o Clear Channel promootiot / Sari Korhonen & Joni Raute / p. +358 207 312 058
Sari.korhonen@clearchannel.fi / joni.raute@clearchannel.fi /
promootiot@clearchannel.fi / https://promootiopaikat.fi



Järjestyksenvalvonta
o Securitas 24/7 päivystys / p. 020 491 3251



Rewell Info
o Studio Ticket, Rewell 2. kerros
o Puh. +358 (0)6 317 6514 / +358 (0)50 325 5995

