BOENDE
Kolla www.stenmarknad.se för lista/info om lokala övernattningsmöjligheter.
Vi har själva ett antal platser för husbilar/-vagnar, evt. också med el.
Den närmaste uppställningsplatsen är vid Geoloco tvärs över gatan från mässan;
dom som önskar stå lite lugnare får plats vid gamla ”Frälsis” ca. 400 meter från mässan.
Annars är det fint att stå/campa på ”Tivoliplatsen” (kör ner bakom ICA), eller i Rydbergsdal
(vackert!) också nere vid älven (nedfart vid Löa Service).
Också i år kan vi erbjuda övernattning vid egna bord - primitivt, men kort väg till jobbet!
BORD OCH MARKNADSSTÅND
Det kommer att sättas upp ett antal av våra klassiska marknadsbord (ta med egen
presenning och klämmor), dessa mäter 3 x 0,9m och hyrs bara ut i sin helhet.
Om ni har eget marknadsstånd/-tält, etc.; ta kontakt med uppgifter om storlek,
så hittar vi lämplig plats på mässan.
OBS: Begränsat antal bord/platser.
Arrangören har ensamrätt på försäljning av mat och dryck samt lotteriförsäljning.
Överskott från mässan går till utveckling av mässans infrastruktur.

VARUSORTIMENT
Vi vill ha en detaljerad beskrivning av det varusortiment som ställs ut, främst för att ge
besökarna en så stor variation som möjligt, men också för att öka försäljningsmöjligheterna genom att det inte finns för många med samma sortiment.
M.a.o. kan ni ombes att ta bort sådana varor som ni har på bordet, men som inte finns
med i det varusortiment som uppgivits vid intresseanmälan.
Vi skall alla komma ihåg att det viktigaste på mässan är våra besökare, om dom är
nöjda får vi alla en bra och profitabel mässa både i år och framöver.
Hör gärna av er om ni har något som ni tror kan vara av särskilt intresse
för våra besökare, och om vi tycker likadant så fixar vi extra gratis bord.
Allt för att höja nivån och göra mässan mera attraktiv för våra besökare!
Utställare och varusortiment kommer att finnas på www.stenmarknad.se
som en del av mässans marknadsföring.
BETALNING / AVBOKNING
Faktura skickas ut till er som får plats, bekräftelse på reserverat bord/plats skickas därefter
ut efter registrerad betalning (som registrerats senast på fakturans sista betalningsdag).
Avbokning som mottagits innan 1/7-17 medför full återbetaling av inbetalad hyra,
därefter återbetalas ingen del av hyran.
Intresseanmälan ska vara oss tillhanda senast 30 april 2017.

