Dato 07.11.2018
Utstillere på Julemarked 2018

Julemarked på Gjennestad
Fredag 7/12 kl. 10.00 - 18.00 og Lørdag 8/12 kl. 10.00 – 16.00
Hei
Tiden nærmer seg for julemarkedet vårt og vi sender herved ut litt informasjon til dere som har fått
plass som utstillere. Vi har forsøkt å ta hensyn til ønsker så langt det har vært mulig.
Julemarkedet er i år utvidet med et nytt telt ved julemarkedshallen og blir dermed større og mer
innholdsrikt enn noen gang.
Julemarkedet vil markedsføres i alle Vestfoldavisene og Radio Tønsberg. Vi vil også markedsføre
arrangementet på sosiale medier.
På hjemmesiden vår www.gjennestadhagesenter.no vil dere finne oversikt over utstillere, og kart
over julemarkedet. Her vil også til enhver tid finne den nyeste informasjonen.
Det antall bord dere har bestilt vil stå klare til dere på tildelt plass.
Bordene er dekt til med sort duk, ønsker utover dette må medbringes selv. Husk selv plakater,
penner, tusjer, tape, stiftemaskin, hyssing etc. om dere trenger noe av dette. Husk også på å ha med
egne vekslepenger.
Vi anbefaler alle utstillere å skaffe seg en mobilbetalingsløsning som Vipps el. Eller en mobil
bankterminal ( iZettle kan brukes sammen med en mobil eller pad.)
Hele julemarkedshallen dekoreres med granbar, juletrær og lyslenker.
Fra kl. 15.00 den 6/12 eller morgen 7/12 vil vi være klar for å anvise plass og ellers hjelpe dere til
rette.
Vi forventer at standen er bemannet i hele julemarkedets åpningstid.
Vi vil også informere om at vår kundeparkering er for kunder. Utstillere henvises til eget
parkeringsområde som blir skiltet fra hagesenteret). Dersom utstillere står parkert foran butikken blir
det færre kunder. Om dere er flere som står sammen er det flott om dere kan samkjøre i en bil.
For annen informasjon: tlf. 33 36 36 36 og spør etter Geir eller Kristian
E-post: hagesenteret@gjennestad.no
Velkommen! Vi gleder oss
Med vennlig hilsen
Gjennestad Hagesenter
Følg oss gjerne på:
Facebook: Hageland Gjennestad
Instagram: hageland.gjennestad
Del gjerne innlegg eller emneknagg oss på Instagram med #gjennestadhagesenter
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