PROMOOTIOPAIKAT
Modernit ja avarat sisätilat tekevät Sepästä mieluisan paikan tehdä ostoksia ja viihtyä.
Viihtyvyyden lisäksi kauppakeskuksen suunnittelussa on otettu vahvasti huomioon myös ekologisuus,
joka näkyy uusimpina energiatehokkaina ratkaisuina ja mm. luonnonvalon hyödyntämisenä suurten
kattoikkunoiden kautta.
Kauppakeskuksen yhteydessä on 600 lämmintä pysäköintipaikkaa ja noin 110 pyöräpaikan
parkkihalli. Pysäköintialueella on latauspisteitä myös sähköautoille.
Promootio Kauppakeskus Sepässä sopii parhaiten brändin tai tuotteiden
esilletuontiin; se kutsuu tutustumaan ja kokeilemaan – parhaimmillaan jopa
ostamaan tuotteen tai palvelun!
Varaa oma paikkasi heti ja varmista tuotteesi tunnettavuus!
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Promo 1. Prisma sisääntulo, koko 5 x 2m

Promo 2. Sepän tori, koko 3 x 2m, ei sähköä

Promo 3. Vasarakuja, koko 4 x 1,5m, ei sähköä
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Promo 4. Alasinkuja a, koko 4 x 1,5m

Promo 5. Alasinkuja b, koko 4 x 1,5m

Promo 6. Sepän paja, koko 5 x 3m
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Promo 7. Sepän paja b, koko 5 x 3m

PROMOOTIO-OHJE
Säännöt ja rajoitukset
Kauppakeskuksen yleiset säännöt koskevat kaikkia tapahtumamarkkinoinnin
toimenpiteitä. Muusta kuin sääntöjen mukaisesta toiminnasta on erikseen sovittava
myyjän kanssa.
Erikoisluvan kauppakeskukselta vaativat seuraavat toimenpiteet:
- Äänentoiston käyttö: periaatteena on, että ääni ei saa häiritä kauppakeskuksen päivittäistä
toimintaa eikä herättää negatiivista huomiota.
- Flyereiden jako promootiopisteellä on sallittua, mutta jakamista ei saa tehdä kauppakeskuksen käytävillä liikkuen
tai käytäviä tukkien. Autojen tuulilaseihin ei myöskään saa kiinnittää flyereitä.
Mikäli flyereista tulee lisäsiivouskuluja kauppakeskukselle, on tuntiveloitus siivouksesta 120€.
- Kauppakeskuksen kiinteiden kalusteiden, viherasetelmien, ruukkujen, tuolien, pöytien ja roskisten siirtäminen.
- Mattoja tms. kalusteita ei saa teipata lattiaan. Mikäli lattia joudutaan puhdistamaan, siitä veloitetaan 120€
siivousmaksu.
- Kuluttajan kohtaaminen tulee tehdä asiallisesti, ei tyrkyttämällä, ja asiakkaille on annettava vapaus valita.
- Sepän ikkunoihin, oviin, seiniin tai muihin rakenteisiin ei ole sallittua kiinnittää julisteita.
- Kauppakeskus Seppä ei vastaa promootiopaikan vuokraajan aiheuttamista henkilö- tai esinevahingoista.
- Promootiopaikan vuokraajalla tulee olla asianmukaiset vastuu- ja tapaturmavakuutukset.

Politiikkaan liittyvät promootiot:
- Poliittisilla henkilöillä ja puolueilla on mahdollisuus varata Sepästä 1 promootiopäivä/puolue vaaleja edeltävänä
aikana. Tämä tarkoittaa, että jos puolueen jokin vaaliehdokas on jo varannut päivän, ei toiselle saman puolueen
edustajalle/ samalle puolueelle voi varata enää paikkaa.
- Myöskin näissä tapahtumissa promootion ja promootiossa työskentelevien tulee pysyä varatulla alueella.
Vaalipromootion työntekijät eivät saa jalkautua käytävälle, eivätkä pysäyttää ihmisiä käytävillä.
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Saapuminen Promootiopaikalle Seppään
Saapuminen Promootiopaikalle tapahtuu parkkihallin kautta tai jos mukana on isompaa tavaraa niin PRISMAN
ulkoparkkialueella oleva Sepän pääoven kautta.
Saapuminen tulee tapahtua klo10:30 jonka jälkeen soitto vartijoille numeroon
040-187 7405 jotka ohjaavat promootiopaikalle.
Myös poislähtemisestä tulee ilmoittaa vartijalle.
Kontaktin ottaminen on hoidettava asiakasystävällisesti ja tyrkyttämättä. Tapahtuman toteuttajan
tulee toimia lapsille kohdistetun markkinoinnin lainsäädäntöjen mukaisesti.
Promootiopisteen tulee olla siisti ja edustavan näköinen koko tapahtuman ajan. Mikäli promootion aikana
tapahtuu vanhinko, johon tarvitaan siivousta, olkaa yhteydessä vartijaan.
Promootion järjestäjä vastaa promootiopisteen tapahtumista koko promootion ajan. Järjestäjän vastuulla on myös
vastuuvakuutuksen ottaminen promootion ajaksi
Kauppakeskuksen henkilökunta ja järjestyksenvalvojat ovat oikeutettuja huomauttamaan
promootioita sääntöjä rikkovasta toiminnasta.
Kauppakeskuksen sääntöjen rikkominen voi johtaa tapahtuman keskeytykseen sekä
promootiotoimiston/promootion järjestäjän määräaikaiseen promootiokieltoon Sepässä.

YHTEYSTIEDOT JA AUKIOLOAJAT
Vartijat 040-187 7405
Promootio- ja mainospaikkojen myynti
Visual Art Finland AB
Henry Grönroos
040-1922023
henry.gronroos@visualart.com
Kauppakeskuksen aukioloajat
Ma-Pe 9-21
La 9-19
Su 11-19
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