
Ohjeistus promootion järjestäjälle kauppakeskuksessa

Kauppakeskukseen kulkeminen tapahtuu kauppakeskuksen aukioloaikojen mukaan. 

Mikäli promootiopaikan vuokraaja aiheuttaa toiminnallaan vahinkoa kauppakeskuksen 
rakenteisiin tai pinnoitteisiin, on vuokraaja korvausvastuussa täysimääräisesti vahinkojen 
korjaamisesta. Kauppakeskuksella on oikeus käyttää korjauksissa omaa urakoitsijaa ja veloittaa 
kulut promootiopaikan vuokraajalta.

Kauppakeskuksen rakenteisiin tai lattioihin ei saa teipata mitään. Kauppakeskus pidättää 
oikeuden veloittaa teippausjälkien siistimisestä koituvat lisäkulut. Kauppakeskuksen kalusteiden 
ja kasvien siirtäminen ilman lupaa on kielletty. Ulkoalueilla seinärakenteisiin, pihapinnoitteisiin tai 
kalusteisiin ei saa kiinnittää mitään niin, että ko. rakenteisiin jää jälkiä.

Vuokraaja sitoutuu toimimaan määrätyllä alueella ja noudattamaan kauppakeskuksen 
järjestyssääntöjä. Promootiopaikkojen vuokraajalta edellytetään hyvien mainostapojen sekä 
mainonnasta annettujen lakien ja ohjeiden noudattamista. Kaikki promootiotoiminta tulee 
tapahtua vuokratulla alueella. Mainosjulisteiden, standien, a-telineiden tai muiden materiaalien 
levittäminen keskuksen alueelle on kielletty. Standi oman promopaikan yhteydessä on sallittu.

Mikäli promootiopaikan vuokraaja ei noudata annettuja ohjeita, on kauppakeskuksella oikeus 
keskeyttää sopimus kesken sopimuskauden. Mikäli vuokraajan toiminta keskeytetään 
sääntörikkomuksen vuoksi, vuokraaja ei ole oikeutettu korvauksiin eikä kyseisen päivän vuokran 
palautukseen. Mikäli kyseessä on pidempi sopimus, sopimus puretaan ja loppuvuokra palautetaan 
vuokraajalle.

Tuotteiden tai palveluiden myynnistä promootiopaikoilla on aina etukäteen sovittava 
kauppakeskuksen kanssa. Promootiopaikalla ja sen välittömässä läheisyydessä on lupa jakaa 
markkinointimateriaalia kuluttajille. Autoihin promootiomateriaalin jakaminen on kiellettyä 
kauppakeskuksen alueella.
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Ilmaa kevyemmällä kaasulla täytettyjen ilmapallojen jakaminen on kielletty kauppakeskuksen 
sisätiloissa. Muunlaiset ilmapallot on sallittuja. Asiakkaan kohtaaminen tulee tehdä asiallisesti. 
Kaikenlainen tyrkyttäminen on kielletty.

Lähdettäessä promootiopaikka on jätettävä siihen kuntoon, kun se oli sinne tullessa. Mikäli 
kauppakeskus joutuu suorittamaan ylimääräistä siivoamista, on kauppakeskus oikeutettu 
laskuttamaan tästä vuokralaista.

Yhteystiedot j a a u k i o l o a j a t

□ Aukioloajat
Arkisin 7.30 – 20
Lauantaisin 9 – 18
Sunnuntaisin suljettu

□ Osoite
Kauppakatu 40
53100 Lappeenranta

□ Järjestyksen valvonta
□ Securitas Oy

Puhelin +358 40 743 8020

□ Promootio- ja mainospaikkojen myynti
o Henry Grönroos, 040-1922023, henry.gronroos@visualart.com
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