OHJEITA REWELL CENTERIN MYYNNINEDISTÄMISTILAN VUOKRAAJILLE
1. Rewell Centerin tapahtuma-aukiolta voi vuokrata myynninedistämistilaa. Tilavuokra on 60 €/vrk
(sis. alv). Voittoa tuottamattomilta tahoilta vuokra on 40€/vrk (sis. alv). Myynninedistämistilan
vuokraan ei sisälly myyntipöytää tai tuoleja vaan vuokraajan on tuotava oma pöytä / ständi ja
tuolit. Pöydän/ständin koko max. 1x2 metriä. Omien pöytien tulee olla yleisilmeeltään siistit.
2. Mikrofoni on vuokrattavissa hintaan 20 € (sis. alv).
Myynninedistämistilan vuokraus ONLINE www.rewellcenter.fi/yrityksille tai Studio Ticketistä puh. 06 317
6514 / 050 325 5995. Pitempiaikaiset vuokraukset tai esiintymislavan / koko tapahtuma-aukion
vuokraukset sekä ongelmatilanteet markkinointipäällikkö Hannele Kyrönlahti puh. 050 369 4456,
hannele.kyronlahti@visitvaasa.fi, ma-pe klo 9-15.
Vuokran maksu


Vuokra maksetaan aina etukäteen. Vuokra laskutetaan ja maksetaan laskun eräpäivänä.

Vuokra-alue
 Vuokra-alue max 1x2m on määritelty tämän dokumentin loppuosassa. Tilat on numeroitu numeroin
1-10. Vuokraaja varaa ensimmäisen vapaan tilanumeron sähköisestä järjestelmästä.
Myynninedistämistiloja ei ole merkitty Rewell Centerin lattiaan vaan vuokraajan tulee itse asettaa
oma pöytänsä kartan mukaiselle kohdalle. Varattu tila tulee pitää siistinä eikä siihen saa kasata
pahvilaatikoita tms. Vuokra-alueen ylittämisestä huomautetaan välittömästi perimällä
ylimääräisestä tilasta maksu.
 Miehittämättömät pöydät/rollupit ovat ehdottomasti kielletty.
Sähköt
 Tavallisten sähkölaitteiden (kannettava tietokone, televisio) kuluttama sähkö sisältyy vuokraan.
Keskusaukion pylväissä on useita sähköpistokkeita.
Tavaroiden purku
 Hovioikeudenpuistikolta/kävelykadulta on lyhin reitti kauppakeskuksen keskusaukiolle.
Tilavuokraaja voi pysäköidä autonsa hetkellisesti kävelykadun reunaan, ja kuljettaa tavarat sisään
Moda Aukian viereisen sisäänkäynnin kautta.
 Kauppakeskus on avoinna ma-la klo 8-21, su klo 10-21. Oman myyntitilan rakentaminen ja
purkutyöt on ensisijaisesti hoidettava kauppakeskuksen aukio-oloaikana. Poikkeustilanteessa on
ehdottomasti otettava yhteys markkinointipäällikköön hyvissä ajoin.
Vartiointi ja turvatoimet
 Kauppakeskuksen yhteistyökumppani (Verifi Oy) huolehtii järjestyksenvalvonnasta ja vartioinnista
kauppakeskuksessa. Ota yhteys järjestyksenvalvojaan, jos tarvitset apua tai lisätietoja
tapahtumapaikalla (päivystys 24/7 p. 020 761 6300).
Siivous




Vuokraaja vastaa käytetyn tilan siivouksesta (irtoroskat pois). Tilat jätetään lähtiessä siihen
kuntoon, kuin ne ovat paikalle saapuessakin. Paikalle jätettyjen roskien siivouksesta vastaa
kauppakeskuksen yhteistyökumppani (Pohjanmaan siivous), joka laskuttaa tilavuokraajaa
siivouskustannuksista. Siivouksen päivystysnumero 050 321 2786.
Vuokralainen ei saa kiinnittää mainosmateriaalia kauppakeskuksen rakenteisiin.

Vahingot


Vuokrauksen aikana syntyneistä mahdollisista kauppakeskuksen tiloissa aiheutuneista
materiaalivahingoista, jotka todistettavasti ovat seurausta tilavuokraajan toiminnasta, vastaa
vuokraaja itse.
Peruutukset
 Peruutukset on tehtävä ennen laskun erääntymistä.
Rewell Center pidättää oikeuden valita kauppakeskukseen sopiviksi katsomansa vuokralaiset.

Kauppakeskus Rewell Center
Hannele Kyrönlahti
Markkinointipäällikkö
Puh. 050 369 4456
hannele.kyronlahti@visitvaasa.fi

Vuokra-alueet

Rappuset
Pikkulava

Jungle Juice Bar

Tila 9

Tila 7

Tila 5

Tila 3

Tila 1

Myyjät sijoittuvat selät vastakkain

Tila 10

R-kioski

Subway

Tila 8

Tila 6

Tila 4

Tila 2

