Markkinaperinteen tuki
TMK TORI- JA MARKKINAKAUPAN PALVELUKESKUS OY
PL 58 29201 Harjavalta
Puh. 020 749 8700
tmk@markkina.net
www.markkina.net

Meripäivien pääkonsertit kauppatorille

KOTKAN MERIPÄIVÄT 23.–26.7.2020
Vuoden 2020 Kotkan Meripäivät järjestetään tuttuun tapaan heinäkuun viimeisenä viikonloppuna.
Tapahtumapäivät ovat torstaista sunnuntaihin. Luvassa on ohjelmaa areenan konserteista
urheilutapahtumiin, vieraileviin aluksiin ja merimarkkinoihin, Lasten Meripäiviä ja tivolia unohtamatta.
Musiikkiareenan uusi paikka on Kotkan kauppatorilla ja sen pyörittämisestä vastaa RH Entertainment
Oy. Suursuosittu Kotka-lava tanssilattioineen siirtyy puolestaan Kantasatamaan. Kotka-lavan
ohjelmisto ja alueohjelman kulttuuritarjonta luovat oman lisänsä kansainväliseen merikarnevaaliin.
Erilaista ohjelmaa on luvassa runsaasti koko tapahtuman ajan.
Toimivat järjestelyt
Kotkan Meripäivien järjestelyistä myyntipaikkojen osalta vastaavat yhteistyössä Kotkan kaupungin
kulttuuri- ja tapahtumapalveluiden kanssa TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus. Työnjako on
pääpiirteittäin seuraava:
- Kotkan kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalvelut toimii pääjärjestäjänä, ja huolehtii mm. ohjelmasta,
markkinoinnista, yhteistyösopimuksista ja ravintolapaikkojen myynnistä.
- TMK huolehtii myyntipaikkojen paikkamyynnistä ja niitä koskevista käytännön järjestelyistä, sekä
niistä tiedottamisesta alalla toimiville yrittäjille.
Tapahtuma-alueita kehitetään aktiivisesti
Tapahtuman pääpaino on edelleen selkeästi akselilla Kantasatama, Kauppakatu ja Kotkan kauppatori.
Tulevilla Meripäivillä on keskitytty siihen, että kaikilla kauppiailla on hyvät mahdollisuudet
kaupantekoon. Aluetta on rakennettu parhaita meripäiväperinteitä kunnioittaen, mutta samalla
rohkeasti uudistaen.
Positiivisia aluemuutoksia
Viime kesästä saatua palautetta on kuunneltu ja ongelmakohtiin on puututtu. Aivan portti 1:n lähelle on
noussut upea kesäravintoloiden ja ruokapaikkojen yhdistelmä, jota tukevat monet aktiviteetit benjistä
tivoliin ja karting-ajoon. Tällä alueella on huippuhyviä paikkoja mm. Ruokatorilla. Rantapromenadikin
jatkuu nyt suoraan tälle alueelle. Rantapromenadi kulkee rantaa pitkin koko Kantasataman halki niin
että ihmiset kulkevat myyntipaikkojen ja laivojen sekä laivaravintoloiden välissä. Rantapromenadi
johtaa myös erityiselle Käsityöläistorille, missä kädentaitajat pääsevät omalla alueellaan hyvin esiin ja
mikä parasta hyvin kohtuulliseen hintaan.
Uudistuneessa paikkakartassa lähes kaikki paikat ovat kulmapaikkoja ja niistä on myynti aina
vähintään kahteen suuntaan. Tärkeää on huomioida, että kaikki Meripäivien myyntipaikat ovat
pääsymaksuttomalla alueella.

Tulevilla Meripäivillä myyntipaikkoja tulee olemaan seuraavilla alueilla:
KANTASATAMA
Kantasatama toimii koko Meripäivien tapahtumakeskuksena. Siellä sijaitsevat kaikki kesäravintolat ja
mm. suursuosittu Kotka-lava. Kantasataman yhtenä vetovoimatekijänä on Merikeskus Vellamo.
Vellamossa sijaitsee mm. Suomen merimuseo, Kymenlaakson museo, ja kulttuuri- ja
tapahtumapalvelut. Meripäivien oma infopiste ja iso tuotemyymälä uudistuvat ja ne sijaitsevat
Merikeskus Vellamossa keskellä tapahtuma-aluetta. Meripäivätuotteita saa tapahtuman aikana myös
portti 1:n läheisestä pop up -myymälästä. Vellamon läheisyyteen pystytetään myös Itämeri-kylän
tapahtumateltta.
Kantasatamassa on tarjolla myyntipaikkoja myös erikoisalueilta. Näitä ovat mm:
Ruokatori, jonka alueelle otetaan ainoastaan erilaisia paikan päällä syötäviä ruokaherkkuja myyviä
kauppiaita. Ruokatori sijaitsee nyt todella keskeisellä paikalla isojen anniskelupaikkojen keskellä.
Festivaalikatu, jossa sijaitsevat taiteilijoille ja huviteltoille varatut paikat. Alueelle pääsee toki myös
laadukkailla merihenkisillä tuotteilla. Festivaalikadulla on myös jonkun verran ruokapaikkoja ja
kahviloita.
Rantapromenadi sijaitsee upealla paikalla. Alueella on hienoja aluksia, laivaravintoloita sekä
merihenkisiä myyntipaikkoja.
Käsityöläistori sijaitsee Merikeskus Vellamon kupeessa keskeisellä paikalla.
KAUPPAKATU ELI MERIPÄIVÄKATU
Meripäiväkatu on taas nimensä veroinen myyntipaikka. Meripäiväkatu on pääväylä, jota pitkin tulee
kulkemaan valtaosa Kotkan keskustan ja Kantasataman välisestä kauttakulusta. Alueelle on tarjolla
myös runsaasti pikkupaikkoja. Kauppatorin puoleinen kortteli on varattu kokonaan ruokamyyjille.
KAUPPATORI
Kotkan kauppatorilla sijaitsee uusi pääkonserttiareena. Koko tori on siis täynnä tunnelmaa ja
ohjelmaa.
Paikanmyyntimenettely
1. Helpoiten vahvistatte myyntipaikkanne maksamalla oheisen laskun joka varmistaa teidän
paikkavarauksenne. Varausmaksun laskun suuruus on 20% kokonaispaikkamaksusta.
Loppulaskun eräpäivä on toukokuussa 2020. Varausmaksuja ei palauteta mahdollisissa
peruutustilanteissa.
2. Uusia paikkavarauksia otetaan vastaan puhelinnumerossa 020 749 8700 ja netissä
www.markkina.net osoitteessa. Paikat myydään varausjärjestyksessä huomioiden
myyntiartikkelin. Tervetuloa Kotkan Meripäiville!

Pystytys-, myynti- ja purkuajat
Kantasatamassa myyntipaikkojen pystytys voi alkaa keskiviikkona 22.7.2020 klo 10.00 alkaen ja kaikki paikat
on oltava valmiina torstaina 23.7.2020 klo 9.00 mennessä. Myyntiaika alkaa alueella päivittäin klo 10.00 ja
loppuu sunnuntaina 26.7. klo 16.00. Kantasatamasta kaikki myyntipaikat pitää olla purettuna sunnuntaina
26.7.2020 klo 24.00 mennessä.
Kauppakadulla pystytys voi alkaa torstaina 23.7.2020 klo 04.00 alkaen ja kaikki paikat on oltava valmiina
torstaina 23.7.2020 klo 09.00 mennessä. Myyntiaika alkaa alueella päivittäin klo 10.00 ja loppuu sunnuntaina
26.7. klo 16.00. Alueen kaikki myyntipaikat pitää olla purettuna sunnuntaina 26.7. klo 24.00 mennessä.
Paikkahinnat
Paikkahinnat on pidetty edelleen mahdollisimman edullisina.
KANTASATAMA / MERIPÄIVÄKATU:
non-food eli ei ruokaa myyvät kauppiaat
4x4m ruutu maksaa 650 €
2x2m ruutu maksaa 320 €
ruokakauppiaat ja kahvilat kaikkialla alueella
4x4m ruutu maksaa 700 €, minimikoko paikalle 4x8m
Huom! Paikan päällä syötävää myyvillä kauppiailla tulee olla aina myös tarjoilualue, joten varsinaisen
myyntiruudun lisäksi tarvitaan aina myös toinen ruutu asiakaspaikoille.
HUOM! Poikkeuksena Ruokatorin paikat R1-R16 joissa kahden ruudun paikkakoko on aina 8x8m ja paikkahinta
1600 €. Esimerkkinä: R1 ja R2 ruudut muodostavat yhdessä 8x8m paikan jonka hinta on 1600 €. Kaikki kalusto
(myyntiteltat, myyntivaunut, myyntiautot jne… pitää tulla yrittäjältä itseltään.
Käsityötori Kantasatamassa
2x2m käsityöläispaikka 180€
4x4m käsityöläispaikka 320€
kiertävän myynnin lupa 320 €
Ilmapalloniput maksavat 270 € /nippu. Maksimissaan koko alueelle viisi nippua.
Kaikki mainitut hinnat sisältävät alv:n 24 %.
Sähkömaksut ovat:
220V 1x16A 85 €
380V 3x16A 125€
380V 3x32A 175€
Sähkön tarpeesta on ehdottomasti ilmoitettava paikkaa varatessa.
Elintarvikemyyjät! TMK perii 5 euron elintarvikeilmoitusten käsittelymaksun jokaiselta tapahtumaan
osallistuvalta elintarvikekauppiaalta. Jokaisen yrittäjän on silti tehtävä oma ilmoituksensa viimeistään 31.5.2020
mennessä!
Lisäksi kaikilta paikan päällä ruokaa valmistavilta yrittäjiltä peritään 100 euron siivoustakuumaksu paikkamaksun
yhteydessä. Siivoustakuumaksu palautetaan yrittäjille heti tapahtuman jälkeen, jos kyseinen yrittäjä on
huolehtinut paikkansa siivouksen ja jätteiden lajittelun asiallisesti ja annettujen ohjeiden mukaan.

TERVETULOA MUKAAN KOTKAN MERIPÄIVILLE!

