Invitasjon

Snipetorpmarken 26.8.2018
Meld deg på som utstiller allerede i dag
På tradisjonelt vis blir Snipetorpmarken 2018 arrangert for 31. gang
søndag 26. august 2018. Her blir det salgsboder, underholdning, servering og ett yrende folkeliv i Skiens eldste og best bevarte bydel.
Vi inviterer alle som tilbyr enten egenproduserte varer, lokalmat eller gjenstander som passer på
brukt/antikk/loppemarked. Som utstiller kan du velge å delta på en av de tre tematiske utstillingsområdene.

Mattorget:
Mattorget er et av våre aller mest populære tilbud og utstillerne melder hvert år om særdeles
godt salg. Her kan produsenter av grønnsaker, blomster, urter, ost, frukt, brød, syltetøy, sjokolade – ja alt som hører hjemme på et ”mattorg” by frem sine varer. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det ikke er anledning til å servere/selge mat som skal spises på stedet. Smaksprøver
er imidlertid sjarmerende! Du kan få tilgang til strøm dersom det er behov for det. Gi beskjed til
oss ved påmelding . Mattorget ligger i krysset Bratsberggata og Tomtegata.

Bruktmarked:
Dette er et utstillingsvindu til deg som har større eller mindre utvalg av brukt/antikt/ lopper. Utstillerne her har tilgang til et større utstillingsarealer enn øvrige utstillere, dvs ca 5-6 m. Meld fra
ved bestilling hvor mange løpemeter du mener det vil være behov for så skal vi prøve å tilpasse
dette etter ditt behov. Bruktmarkedet ligger i Nordre Fjellgate/Kleivgata.

Boder med egenproduserte varer:
Alle, både unge og gamle, står tett i tett i Snipetorpgata og Bratsberggata helt opp til Bloms Minde.
Totalt har vi plass til ca 100 utstillere som hver får 3 løpemeter til disposi-sjon. Oppgi ved påmelding
om du planlegger å bruke “partytelt” 3x3 m slik at vi finner en egnet plass for dette. Snipetorpmarken
er et tilbud til alle som lager produkter som hobby- eller småskalavirksomhet og ikke driver med utstrakt kommersiell virksomhet. Kravet til utstillerne er at varene er egenproduserte / håndlagede som
eksempelvis klær, smykker, keramikk, glass, kunstverk, kniver, dukkeklær, pyntegjenstander, drops,
etc. Utstillerne må selv sørge for bord, stoler, telt etc. Inne på Bloms Minde er det noen få utstillingsplasser beregnet for utstillere med særlig ømtåelige varer (klær, bunader ect.).

Kåring av årets bod:
I 2017 fikk honningboden til familien Meyer prisen for
årets bod og vi utfordrer alle utstillerne til å tenke kreativt i forbindelse med utformingen av sin bod. Juryen vil
legge vekt på en helhet hvor produktet, utstilleren og
utstillingen står i stil til hverandre. Vinneren blir kåret i
løpet av marken og prisutdelingen skjer på scenen ved
Madame Rundholmen kl. 15.30. Prisen er en flott bokstøtte av Henrik Ibsen i støpejern fra Ulefos Jernverk i tillegg til diplom.

Påmelding
Vi oppfordrer alle å melde seg på via post@snipetorp.no
HUSK å oppgi navn, adresse, telefonnummer, varesortiment og om det er spesielle
ønsker om plassering, om dere har med partytelt, og evt. behov for strøm. Alle som
melder seg på via e-post får bekreftelse og annen informasjon i retur på e-post.
Ca 1 uke før marken får alle utstillerne informasjon om standplass etc.

PÅMELDINGSFRIST: 1. AUGUST

Kontaktpersoner:
Dersom du ikke har tilgang til e-post kan du selvsagt ringe oss, Dagfinn Øksenholt tlf. 464 47 110

Utstilleravgift:
Deltakeravgiften er kr. 200,- pluss 10% av omsetning. Dette skal betales på markedskontoret innen du forlater markedet dersom ikke annet er avtalt.

Utstillerinfo:
Vi anbefaler alle om å benytte våre nettsider www.snipetorp.no hvor du som utstiller finner
mye praktisk informasjon – så følg med !

Velkommen til Snipetorpmarken 2018

