Ansökan till
Jul i Haga 2019
Jul i Haga kommer i år äga rum följande helger:
30/11-1/12, 7-8/12, 14-15/12 och 21-22/12.
Nedan ser du de olika platserna samt pris. Utställare tar med egen utrustning i form av bord, tält, stol m.m.
Duk samt el ingår i priset . För att marknaden ska se enhetlig ut tillåter vi endast tält i färg grön, röd eller svart.
Samtliga priser är ex moms. Det går endast att boka lördag + söndag
Har du en foodtruck? Maila julihaga@outlook.com för mer information.
Namn

Telefonnummer

Postadress

Mailadress

Postnummer och ort

Personnummer / Orgnummer

Jag vill boka:

Datum

Liten 1500kr/helg 2m (180cm) bred plats.
Vid hyra för alla helger 5000kr = 1000kr rabatt
Pris exklusive moms.
Mellan 1875 kr/helg för mått 270x200cm.
Vid hyra alla helger 6500kr, 1000kr rabatt
Pris exklusive moms.

Tältfärg

30/11-1/12

Grön

7-8/12

Röd

14-15/12

Svart

Stor 2250kr/helg 3x3m (8 stycken finns).
Vid hyra alla helger 8000kr, 1000kr rabatt
Pris exklusive moms.

21-22/12

Jag önskar el på platsen

Jag ska sälja mat och hanterar gas

Beskrivning av produkten/produkterna samt tillverkningsförfarande

Bild på min produkt

Klicka för att infoga bild

Vi kommer jobba för att marknadsföra samtliga utställare digitalt, därför önskar vi att ni är aktiva på
sociala medier med bilder på era produkter. Vi väljer utställare efter kvalitet och strävar efter att få
så varierat utbud på marknaden som möjligt.
När vi godkänt din ansökan kommer du få bekräftelse via mail som du har fem dagar på
dig att besvara ifall du vill ha din plats eller ej. Får vi inget svar inom fem dagar går din plats
till annan sökande. Efter bekräftad bokning skickas avtal samt faktura som ska betalas inom
30 dagar. Vi avbokning efter utskickad faktura utgår ingen återbetalning.
Jul i Haga projektleds av Stina Eknert på uppdrag av
Företagarna i Haga ekonomisk förening orgnr. 769608-8062

Skicka in formulär
Eller skicka enkäten i
ett mail till
julihaga@outlook.com

