
Praktisk information
Storgatans julmarknad är ett populärt evenemang i centrala Trollhättan. Under dagen fyller vi
Storgatan med marknadsbord och aktiviteter. Sortimentet vi strävar efter finnas på plats är
en blandning av genuina producerade varor med koppling till julen (gärna lokala).

Placering
Du hittar oss längs Storgatan på marknadsdagen där vi visar dig din plats. Du får då tid att
packa upp dina varor för att sedan parkera din bil på annan plats.

Betalning
Deltagaravgiften är 400 kronor/bord. Vid tillval av el tillkommer extra avgift på 50:-.
Betalning görs via fakturering och skall ha skett innan julmarknaden. Fakturan kommer i ett
separat mail/brev.

Er marknadsplats
Våra marknadsbord med tak har storleken 180 x 80 cm.
Vi ser även gärna att ni tar tillfället i akt att smycka ut med vintrig och juligt tema på platsen.
Då det kan vara mörk kan extra belysning vara ett gott tips och vill ni hänga saker går detta
bra men undvik då att skada borden (ex. spika eller häfta).
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Tider
Uppackning 08.00-10.45 (efter 10.45 får inga fordon framföras på området).
Officiell start 11.00
Officiellt slut 15.00
Nedpackning 15.00-18.00

Hjälp oss marknadsföra!
Vi vill såklart att det skall komma så mycket människor som möjligt till marknaden och
kommer självklart marknadsföra det hela i flertalet kanaler. Tillsammans kan vi däremot nå
ännu flera. Dela med fördel vårt evenemang på Facebook (Storgatans julmarknad 2021) och
bjud in era vänner till detta. Berätta gärna i era kanaler om alla våra julaktiviteter och att ni
kommer finnas på plats.

Har du bra foton på ert sortiment är ni varmt välkomna att skicka dessa till oss så ser vi om
vi kan klämma in detta i vårt kommunikationsflöde. Skicka då till oss på kontaktuppgifterna
nedan.

Frågor
Vid frågor kontaktar du Marcus Pallvid, 0733 - 712 102, marcus@citytrollhattan.se.

Varma hälsningar,
City Trollhättan
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