EVENT PARK:
YLEISÖALUE
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AMPUMAHIIHON MAAILMANCUP TUO SUUREN LUOKAN
KISATUNNELMAN KONTIOLAHDELLE!
Pohjois-Karjala on 165.000 ihmisen kotipaikka. Maakunnan keskuksena Joensuu on alueen
suurin kaupunki, joka sijaitsee 438 kilometriä Helsingistä koilliseen. Joensuun seutukunnalla
asuu 123.000 ihmistä. Maailmancup järjestetään aivan Joensuun kupeessa Kontiolahden
kunnassa. Päävastuu kisojen järjestämisestä on Kontiolahden Urheilijoilla yhteistyössä Suomen
Ampumahiihtoliiton kanssa.
Ampumahiihdon maailmancup on merkittävin Suomessa järjestettävä talviurheilutapahtuma
vuonna 2018. Ampumahiihdon suosio on jo pitkään ollut Keski-Euroopassa huippuluokkaa, ja
nyt suosio on Suomessakin ennennäkemättömän suurta.
Kisapaikkana Kontiolahden ampumahiihtostadion on ainutlaatuinen. Stadion sijaitsee kauniin
Höytiäisen rantamaisemissa ja maailmalla paikka tunnetaan kuvankauniista auringonlaskuista
sekä sykettä nostattavasta seinänoususta.

TUTKITUSTI TYYTYVÄISET ASIAKKAAT
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KONTIOLAHDELLA TAVOITAT KOKO SUOMEN

KESKIMÄÄRÄISET OSTOT
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TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

4 KISAPÄIVÄÄ
Ampumahiihdon maailmancup Kontiolahden ampumahiihtostadionilla 8.–11.3.2018.
Kisaohjelma
Torstai 8.3.2018:
18:45 Pikakilpailu Miehet 10 km
Perjantai 9.3.2018:
18:45 Pikakilpailu Naiset 7,5 km
Lauantai 10.3.2018
14:40 Sekapariviesti
17:45 Sekaviesti
Sunnuntai 11.3.2018:
14:30 Yhteislähtö Miehet 15 km
17:10 Yhteislähtö Naiset 12,5 km
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TULE MYYJÄKSI EVENT PARKIIN!
Stadionille rakentuu viihtymisen keskus Event Park, jossa katsojilla on mahdollisuus nauttia
erilaisista oheistoiminnoista, kisatuotteista sekä hyvästä ruoasta. Yhteisenä tavoitteenamme on
luoda maailmancupista 2018 unohtumaton tapahtuma. Nyt sinulla yrittäjänä on mahdollisuus
antaa oma panoksesi huipputapahtuman ja maailmanluokan kisatunnelman luomiseen. Tuletpa
sitten läheltä tai kaukaa, Kontiolahden stadionilla olemme kaikki yhtä suurta
ampumahiihtoperhettä. Lisätiedot Event Parkin myyntipisteistä seuraavilla sivuilla.
Oothan siekin jo mukana?

YHTEYSHENKILÖT
Myyntipaikat
Aku Moilanen
+358 40 828 9624
sales.kontiolahti@gmail.com

Pääsy- ja VIP-liput
Jarno Lautamatti
+358 43 218 0573
tickets@biathlon-kontiolahti.fi
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MYYNTIPISTEET EVENT PARKISSA 2018
Vuodelle 2018 olemme päivittäneet myyntipisteiden sijoittelua. Tavoitteenamme on taata
entistä sujuvammat palvelut yleisölle ja auttaa Teitä pääsemään parhaaseen mahdolliseen
myyntitulokseen.
Myyntipaikkojen koot ovat 3 x 3 tai 4 x 4 m. Hinnoittelu molemmilla paikoilla sama. Pienemmät
tai suuremmat paikat sovitaan erikseen.
Myyntipaikat myydään ensisijaisesti koko aika -paketteina. Mikäli vapaita paikkoja jää, voidaan
myöhemmin myydä myös irtopäiviä tai muutaman päivän paketteja.

MYYNTIALUEET

B

A

A

E

A

A-alue: pääkulkuväylät, B-alue: kaarrekatsomo

Kartta
on alustava suunnitelma, ei mittakaavassa. Paikat tarkentuvat myyjien lukumäärän sekä
HINNASTO
myyntipaikkojen kokojen ollessa tiedossa. Palvelut sijoitamme yleisömassojen mukaan sopiviin
paikkoihin.
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Event Park 2018 / 8.-11.3.2018
A-alue
B-alue
-esittelypiste
800 e
-kahvio- ja ruokamyynti
-kahvio- ja ruokamyynti
1500 e -tuotemyynti
-tuotemyynti
800 e

800 e
400 e

HINTA SISÄLTÄÄ
-

perussähkön (yksi pistoke, 1-vaihe/16 ampeeria)
huoltoalueen käytön (vesipiste, wc-tilat, jätteiden kierrätys)
ennalta sovittavan määrän kulkulupia tapahtuma-alueelle
näkyvyyden kisasivuilla (sis. linkitys yrittäjän kotisivuille)
näkyvyyden käsiohjelmassa ja aluekartoissa
B- ja C-alueille myyntituotteiden kuljetusapu olosuhteiden niin vaatiessa
Event Park -toimijoiden yhteinen screen-näkyvyys tapahtuman aikana

LISÄMAKSUSTA
- muu sähkö (voimavirta tai muu lisäsähkö) huom! Nämä sovittava hyvissä ajoin ennakkoon.

HUOMIOITAVAA
Myyjä vastaa itse myyntipaikan kalustuksesta (teltta, pöydät, tuolit ym.). Sopimukset tehdään
palveluiden tuottajien kanssa. Tuottajien on pystyttävä tarjoamaan palvelut kaikkina kisapäivinä.
Ruoka- ja kahviopalveluiden tarjoaja hoitaa itse tarvittavat välineet tilan luomiseen (teltta, astiat,
kalusteet ym.) ja sitoutuu järjestäjän antamiin erillisiin ohjeisiin ja toimimaan niiden mukaisesti.
Ravintoloitsija myös hoitaa itse kaikki toimintaansa liittyvät mahdolliset viranomaisluvat,
tarkastukset ja niihin liittyvät maksut.
Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin olosuhteiden niin vaatiessa.

YHDISTYS, HALUATKO MUKAAN?
Olemme varanneet esittelyalueelta Pohjois-Karjalan alueen yleishyödyllisille yhdistyksille
yhteisen esittelypaikan. Esittelypaikalle mahtuu rajallinen määrä yhdistyksiä per kilpailupäivä.
Jos yhdistyksesi on kiinnostunut tulemaan mukaan esittelemään omaa toimintaansa, otathan
yhteyttä Event Parkin organisoijiin.

Myynti- ja esittelypaikkojen varaukset sales.kontiolahti@gmail.com
Aku Moilanen +358 40 828 9624
Liite: Varausehdot
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Liite:
VARAUSEHDOT
Myyntipaikkojen varauksen yhteydessä (28.2.2018 mennessä) laskutetaan puolet
varatun paikan maksusta.
Varausmaksua ei palauteta mahdollisen peruuntumisen sattuessa.
Loppulasku laskutetaan eräpäivällä 15.3.2018.
Kisoihin osallistuvien myyjien nimitietojen tulee olla tiedossa viim. 1.3.2018
akkreditointia varten.
Myyjät saavat kirjalliset ohjeet, joissa osallistujat sitoutuvat kisajärjestäjien ohjeistuksiin
paikan turvallisuuden sekä muiden erityistoimien osalta.
Kontiolahden Urheilijat ei vastaa kilpailuiden mahdollisesta peruuntumisesta tai
sääolosuhteista aiheutuvista kuluista.
Kisajärjestäjä pidättää oikeuden neuvotella yksityiskohdista sekä paikkoihin liittyvistä
asioista ja hyväksyä tai hylätä myyntipaikkaesitykset. Lisäksi kisajärjestäjällä on oikeus
tehdä tarvittavia muutoksia ennakkoon suunniteltuihin paikkavarauksiin kelin,
turvallisuuden tai muun vastaavan niin vaatiessa.

AKKREDITOINTIIN LIITTYVÄT ASIAT
Myyntipaikkaan kuuluvat kulkuluvat saa akkreditointitoimistosta. Akkreditointitoimisto
sijaitsee Sokos Hotel Kimmelissä Joensuussa. Akkreditoinnin aukioloajat sekä
tarkemmat tiedot akkreditointiin liittyen toimitetaan myyntipaikan varanneille
lähempänä tapahtumaa.

