
JULEMARKEDSPLASS

Søknadsskjema for markeds plass:

28 & 29  NOVEMBER

12-18 :00

A R N A  I N D U S T R I H U S  2 0 2 0

Navn:....................................................................
mail:.....................................................................
Adresse:...............................................................
Tlf nr:....................................................................

# Skriv kort om produktene du skal selge
# Søknaden må inneholde bilder av produktene

# Utstiller vil få utlevert bord 1,20x 80cm og en stol
# Selger er ansvarlig for:

- egen stand og forsikring av egne produkter og verdisaker
- at egen stand er klar 30 min før åpningen

- at deres stand er godt presentert med selger tilstede under hele markedet
- å ta imot betaling om det velges cash, vipps eller Izettle 

- å rigge til egen stand mellom kl 10-11:30 den 28.11 og nedrigg 29.11 mellom
18-19:00

- eget utstyr som bringes til markedet, og at alt bringes fra markedet etter
endt marked kl 19:00 den 29.11

- å promotere markedet gjennom egne kanaler. Vitam Focus vil stå for
markedsføring av arrangementet.

# 



PRODUKTER

ARRANGØR ØNSKER ET BALANSERT MANGFOLD OG
HITTIL HAR VI DISSE ULIKE PRODUKTENE:

Økologiske vegane oljer, såper og kremer

Ramsløk & ost

Strikkeartikler

Broderte og heklede produkter

Øl og juleøl

Drops og sjokolade

Kaker

Billed kunst

Glass kunst

INNLEVERINGSFRIST AV SØKNADSSKJEMA ER 15 NOVEMBER OG MAILES:

VITAMFOCUSBERGEN@GMAIL.COM

VI VIL SVARE FORTLØPENDE OG FØRSTE MANN TIL MØLLA FÅR PLASS!

VITAM FOCUS ØNSKER  DERE  HJERTEL IG

VELKOMMEN T I L  JULEMARKED 

1- Egenandel for deltakelse: 

2- Vi tar ingen kommisjon av salg under markedet.
3- Vitam Focus vil stå for markedsføring av arrangementet og vil primært benytte våre kanaler
som hjemmeside, nyhetsbrev, Facebook, Instagram men også unntaksvis benytte eksterne kanaler.
4- Vitam Focus tar ikke ansvar for eventuelt økonomisk svinn ifbm. salg under markedet, ei heller
tar ikke Vitam Fosus ansvar for svinn eller tyveri under markedet.
5- Selger er økonomisk ansvarlig for transport av produkter, reise, mat og andre kostnader i
forbindelse med arrangementet.
6- Selger kan kun selge de produkter som er blitt oppført i en godkjent søknad
7- Selger er selv ansvarlig for å fjerne avfall fra salgsplass å tømme i anviste containere
8- Bilder tatt av Vitam Focus i forbindelse med arrangementet kan bli brukt av Vitam Focus som
promotering av organisasjonen på nettsiden og sosiale medier.
9- Utstilleren bekrefter plassen som er tilbudt ved å betale påmeldingsgebyret innen fristen den    
11.11, etter denne datoen er påmeldingen bindende og det er ikke mulig å få leiesummen refundert
10- Selger som ikke har møtt opp innen kl 12:00 den 28/11 miste sin rett til salgsplass.
11- Vi følger alle tiltak som kommer fra myndighetene grunnet koronapandemien, og ber alle som
kommer på markedet gjøre det samme.

      Generelle vilkår for julemarkedet:

      500,- per stand. For medlemmer av Vitam Focus: 200,- per stand.


