WEMMI

Ween maan wiljaa - syysmarkkinat
22. ja 23.9.2018
lauantaina klo 10-17, sunnuntaina klo 10-16

www.wemmi.fi Some: @wemmimarkkinat #wemmimarkkinat

Ilmoittautuminen vuoden 2018 syysmarkkinoille
Yrityksen nimi: _____________________________________ Y-tunnus:____________________________
Yhteyshenkilö: ___________________________________________________________________________
Osoite: _______________________________________________________________________________
Postinro: ___________________ Postitoimipaikka: ________________________________________
Puhelin: ____________________________ Sähköposti: ______________________________________
Instagram: _________________________________ Facebook-sivu:_______________________________
Kotisivut: _______________________________________________________________________________
Myytävät tuotteet: _________________________________________________________________

Alkutuottaja

Jalostaja

Jälleenmyyjä (kenen tuotteita): ___________________

Myyntipaikat
Ulkomyyntipaikkojen koot ovat 4x4 (tai 3x3) metriä (185 euroa + alv 24%) ja 2x4 metriä (105 euroa + alv 24%, paikkoja rajoitetusti). Sisämyyntipaikat ovat 2x4 metriä (185 euroa + alv 24 %). Paikan päällä syötäviä ruoka-annoksia myyville on käytössä tästä
poikkeava hinnoittelumalli, joka perustuu kilpailutukseen. Sähkön tilauslomake löytyy kääntöpuolelta.

Myyntipaikka ulkona:
4x4 metriä

________ kpl

2x4 metriä

________ kpl

Haluan
paikkani
vierekkäin

Ravintola:
4x16 metriä ________ kpl
4x8 metriä

________ kpl

Myyntipaikka sisällä:
2x4 metriä

________ kpl

Sitoudumme noudattamaan voimassa olevia osanottajaehtoja ja elintarvikevalvonnan
sääntöjä.
Paikka ja aika ____________________________________________

_______ /_______ 201__

_____________________________________________________________________________________
Allekirjoitus ja nimenselvennös

SÄHKÖLIITTYMÄN TILAUS
Sähköliittymän tilauslomake asennusehtoineen.
Sähköliittymät sisältävät sähkön kulutuksen. Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Toimitus viimeisestään
lauantaina klo 8:00 mennessä. Sähköliittymät ja asennukset toteuttaa Are Talotekniikka Oy. Lisätiedot sähköliittymistä: Erkki Lahti, puh. 0400 648 173 / 020 715 1910. Valaisimet tilataan Jyväskylän Messut Oy:n vuokrakalustetilauslomakkeella.
Alueen ja osastojen sähkötöistä vastaa Are Talotekniikka Oy. Tilaaja vastaa omista esittelylaitteistaan. Hinnat sisältävät osaston sähköistyksen ja tarkastusmaksun. Hinnastoon kuulumattomista töistä ja tarvikkeista Are Talotekniikka Oy
veloittaa ohjehintojen mukaisesti. Näytteilleasettaja sitoutuu korvaamaan vaurioituneet tai kadonneet vuokrauskalusteet
niiden täydestä arvosta.
LIITTYMÄTILAUS
Sisätilat
Tilaamme osastollemme (HUOM! Hinnat ovat alustavat, vuoden 2017
hinnat, sillä vuoden 2018 hinnastoa ei ole vielä vahvistettu)

kpl

euro

Ulkotilat *
kpl

euro

Valovirtaliittymä 1 x 6 A:iin asti (1300 W), sis 1-os. pistorasian ja asennuksen

82,00

107,00

Valovirtaliittymä 1 x 16 A:iin asti (3600 W), sis. 1-os. pistorasian ja asenn.

126,00

164,00

Voimavirtaliittymä 3 x 16 A:iin asti, sis. voimapistorasian ja asennuksen

201,00

291,00

Voimavirtaliittymä 3 x 25 A:iin asti, sis. voimapistorasian ja asennuksen

247,00

321,00

Voimavirtaliittymä 3 x 63 A:iin asti, sis. voimapistorasian ja asennuksen

310,00

403,00

Voimavirtaliittymä 3 x 125 A:iin asti, sis. voimapistorasian ja asennuksen

683,00

888,00

Miniliittymä max 200 W (esim. kannettavalle tietokoneelle tai 2 valoon)

32,00

41,60

Kylmäautolle sähkö osastosähkön lisäksi, sis. nimetyn paikan kylmäautolle

Arvioitu liittymäteho

Valovirtaa ______kWh

yht. €

50,00

Voimavirtaa _____kWh

*Mikäli sähköistystiedot messuosastosta eivät ole käytettävissämme 14 vrk ennen messujen alkua tai
osasto sijaitsee ulkoalueella, käytetään korotettuja hintoja.
YÖSÄHKÖ
Näyttelyn aikana osastoilta katkaistaan sähkö yön ajaksi paloturvallisuuden vuoksi. Valovirtaliittymiin on
mahdollista tilata yösähkö (esim. tietokoneet, jääkaappi) ja tästä on mainittava sähkötilauksessa erikseen. Yösähkön
lisäveloitus on 25,00 + alv. 24 % / liittymä.
Tilaamme osastollemme YÖSÄHKÖN

kpl

á€

Yösähkö Valovirtaliittymä 1 x 6 A

25,00

Yösähkö Valovirtaliittymä 1 x 16 A

25,00

Yht.

Voimavirtaliittymien yösähkön tilaamisesta on sovittava aina erikseen Are Talotekniikka Oy:n kanssa.
OSASTOJEN SÄHKÖISTÄMINEN

Are Talotekniikka Oy:n vuokraamat kalusteet
Tilaamme osastollemme

kpl

á€

Jakokeskus (rajoitetusti) / 3-vaihehaaroitin

60,00

Lisäpistorasia pisteitä 240 V

22,00

Asennustyö (ma-pe klo 8-16) 50 € / h

50,00

Yht.

LOMAKKEEN PALAUTUS
Palauta täytetty ja allekirjoitettu lomake osoitteeseen FKS-Tapahtumat Oy/Wemmi, PL 112, 40101 Jyväskylä.
Voit myös skannata lomakkeen ja lähettää sen sähköpostilla niina.lampinen@proagria.fi.

Osastonumero, jolle sähkö tilataan:

Yrityksen nimi:

_____________________________________________

__________________________________________________________

