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KOUVOLA-SHOP ASUNTOMESSUALUEELLA 
 
Kouvola-shopin suunnittelu etenee hyvää vauhtia. Ensimmäinen suunnittelupalaveri pidettiin 
jo 31.1. edellisenä iltana olleen infotilaisuuden jälkeen. Käytössämme messuilla on 96 neliön 
teltta (12 x 8 m). Teltan sisustuksessa ja tuotteiden esillepanossa käytämme VisitKouvolan 
matkamessuilla olleita kalusteita ja muokkaamme niistä sopivat myyntikalusteet shopiin.  
 
Seuraava Kouvola-shopin suunnittelutilaisuus pidetään maaliskuun 4 päivänä (maanantai) 
klo 18.00 Kinnossa (Paraatikenttä 4, 45100 Kouvola). Sitovat ilmoittautumiset osallistumi-
sesta Kouvola-shopiin tulee tehdä heti tilaisuuden jälkeen (viimeistään 8.3.2019). Kouvola-
shopiin voivat osallistua kouvolalaiset yritykset. Elintarvikemyynnissä on rajoituksia, jotka sel-
vitämme aina tapauskohtaisesta (ei saa myydä paikalla syötäviä tuotteita).  
 
Kouvola-shopin kokonaisuudesta vastaa Kouvola Innovation Oy/Live & VisitKouvola (paikka, 
teltta, vuokrat, kalustus, ulkoasu jne.). Myytävistä tuotteista, kassasta, työvuoroista jne. vas-
taavat mukana olevat yritykset. 
 
Myyntitila ja paikkavuokra 
Osallistumismaksu on lähtökohtaisesti 300 € + alv 24 % /yritys/myyntitila. Myyntitilan 
tarve/käyttö sovitaan jokaisen yrityksen kanssa yhteisiä pelisääntöjä noudattaen. Yritysten 
tuotteista riippuen tarpeet esillepanoon vaihtelevat. Lähtökohtaisesti käytetään olemassa ole-
via myyntitiskejä (leveys 1 m, syvyys 60 cm ja korkeus 96 cm). Nämä tiskit olivat käytössä 
myös matkamessuilla. Tiskiin kiinnitetään korkeammalle nouseva vanerilevy, johon saadaan 
esim. yrityksen nimi tai siihen voi myös kiinnittää tuotteita. Myyntitiskejä on valmiina 15 kpl. 
Käytössämme on myös vanerilevyjä, josta voimme rakentaa lisää myyntikalusteita. Teltan si-
sustuksessa ja somistuksessa noudatetaan yhtenäistä linjaa ja tuotteiden esillepano suunni-
tellaan asiakkaan polku huomioiden. 
Messualue on vartioitu ja tuotteet voi jättää yöksi telttaan. Huomioitava kuitenkin sääolosuh-
teet (kosteus, tuuli jne.). 
 
Yhteinen kassa 
Sovittu yhteisestä kassasta ja kassajärjestelmästä, johon syötetään jokaisen yrityksen kaikki 
tuotteet. Kaksi yrittäjää on jo ilmoittautunut vapaaehtoisesti ”kassavastaaviksi” (raportit, tilityk-
set). Jokainen myyjä kuitenkin opettelee kassan käytön. Kassan sponsoria on lähdetty jo ha-
kemaan.  
 
Aputyövoima 
Mahdollista aputyövoimaa haetaan opiskelijoista, jotka ovat vailla opiskeluunsa liittyvää har-
joittelupaikkaa (palkaton harjoittelu). 
 
Työvuorot ja työasut 
Asuntomessut ovat avoinna joka päivä ajalla 12.7.-11.8.2019 klo 10-18. Lisäksi keskiviikkoi-
sin on pidennetty aukiolo klo 21. asti. 
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Yritykset vastaavat itse työvuoroista teltassa ja huolehtivat, että paikalla on tarvittava määrä 
myyjiä. Tarjoamme pilvessä tiedostopohjan, johon teette työvuorotaulukkoa merkitsemällä 
itselle sopivat työvuorot. Näin varmistetaan riittävä miehitys shopissa. 
Yhteisen työasun tai yhteisen asun osan ideointi ja suunnittelu on käynnissä. 
 
Ilmoittautumiset 

1. Ilmoittaudu seuraavaan palaveriin 4.3.2019 klo 18 Kinnossa tästä linkistä: 
https://link.webropolsurveys.com/EP/D2C0F26D7AF872C2  

2. Jos pystyt jo nyt vahvistamaan osallistumisesi Kouvola-shopiin, niin lähetä vahvistuk-
sesi (Osallistun Kouvola-shopiin Asuntomessualueella ja sitoudun maksamaan paikka-
vuokran 300 € + alv 24 %) sähköpostilla: tiina.vainio@kinno.fi.  
- ilmoita viestissä: yrityksen nimi, laskutusosoite sekä y-tunnus. 

 
 

  
Kuvia matkamessuosastolta. Myyntitiskit otetaan käyttöön Kouvola-shopissa ja taustalla näkyvää koivuvaneria 
on olemassa työstämistä varten. 

 
Esimerkkikuvaa myyntiteltasta. Ei välttämättä juuri tämä. 
 
Tervetuloa 4.3. palaveriin!  
Jatketaan silloin shopin suunnittelua ja tarkennetaan avoimia kysymyksiä. 
 
 
Messukohteena koko Kouvola | Raija Sierman, p. 020 615 8254, raija.sierman@kinno.fi  
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