Invitasjon til deltagelse på Sandefjord Julemarked 2019!
30.november-1.desember * 6.-8.desember * 13.-15.desember
For 15.gang arrangeres det julemarked med koselige røde boder plassert rundt juletreet på Torvet i
Sandefjord. Arrangementet er et resultat av dugnadsinnsats, støtte fra næringsliv, kommune og
samarbeidspartnere. Markedet skal være til glede for befolkning og aktører, og drives non profitt.
Med denne invitasjonen ønsker vi å spørre om du eller ditt firma vil leie en bod for salg av
kunsthåndverk, brukskunst, tradisjonsrike juleprodukter, matprodukter eller
gave- og håndverksprodukter på årets julemarked.
Bod kan leies følgende helger:
Dato
30.november-1.desember
6.-8. desember
13.-15. desember

Bod (2x3 m)
Kr. 1.400
Kr. 1.800
Kr. 1.800

Boden må leies for alle dagene i den nevnte helg, og prisen gjelder for hele helgen. Strøm og
markedsføring er inkludert i leien. Velger du å leie bod for alle 3 helgene gir vi 10% rabatt.
Taklys og strømuttak finnes i alle bodene, men du innreder selv boden som du ønsker med egne
hyller, bord, knagger og dekorasjoner. Leietakere er også selv ansvarlig for å skaffe de nødvendige
godkjenninger for salg, hvis dette kreves for sitt produkt. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er
anledning til å selge mat for servering i bodene.
Salgsartikler:
Kunsthåndverk, brukskunst, juleprodukter, matprodukter (ikke servering), diverse gave- og
håndverksprodukter av god kvalitet. Det er ikke ønskelig med aktører som selger importerte varer og
masseprodusert julepynt.
Åpningstider:
Fredager kl.11:00-17:00
Lørdager kl.11:00-17:00
Søndager kl.13:00-17:00
Bodene skal være betjent og tilgjengelig for publikum i hele åpningstiden, opp- og nedrigg må skje før
og etter åpningstid.
Kontakt og informasjon:
Fjorden Sanitetsforening bistår Sandefjord Julemarked med koordinering av årets julemarked.
Spørsmål kan rettes til prosjektgruppen v/Kathrine Risanger, Mob:45278020.
E-post: julemarked@sandefjordbredband.net
Bestilling:
Det er 13 boder for utleie på årets marked. Bestilling gjøres ved retur av vedlagte skjema til
prosjektgruppen i Fjorden Sanitetsforening og vi ønsker tilbakemelding fra interesserte leietagere
innen 20.september.
Hjertelig hilsen Sandefjord Julemarked v/ prosjektgruppen i Fjorden Sanitetsforening

Bestilling av bod på Sandefjord Julemarked 2019.
Utfylt skjema sendes pr. e-post til: julemarked@sandefjordbredband.net
Spørsmål kan rettes til prosjektgruppen i Fjorden Sanitetsforening ved:
Kathrine Risanger mob:45 27 80 20.
Leietager:
Firma
Kontaktperson
Telefon
E-post
Fakturaadresse
Ønsker å bestille bod følgende helg(er):
30.november-1.desember
Kr. 1.400
6.-8.desember
Kr. 1.800
13.-15.desember
Kr. 1.800
Vil selge følgende produkter:

Åpningstider:
Fredager kl.11:00-17:00
Lørdager kl.11:00-17:00
Søndager kl.13:00-17:00
Bodene skal være betjent og tilgjengelig for publikum i hele åpningstiden, opp- og nedrigging
må skje før og etter åpningstid.
Betaling:
Sammen med bekreftelse på bestillingen vil du motta faktura og mer detaljert informasjon.
Bestillingen er bindende og leietakere som ikke har betalt leien innen fakturas forfallsdato
kan miste retten til leie av bod ved årets julemarked.

Dato

Underskrift:

