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Promopaikka 1.
K-Supermarketin edusta

PROMOOTIOPAIKAT

Sähköpistorasia pylväässä
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PROMOOT IO -OH JE

H u o m i o o n  o tettav i a a s i o i t a

• Käy tutustumassa tilaamaasi promootiopaikkaan mahdollisuuksien mukaan ennen  
tapahtumapäivää.

• Kaikki promootiossa käytettävä materiaali, mm. A-ständit on sijoitettava promootiopisteen  
rajojen sisäpuolelle ja niiden tulee olla turvallisia. Roll upeja ei saa käyttää.

• Jos käytössäsi on seinäke tai muu korkea mainos, se ei saa peittää näkyvyyttä myymälöihin  ja 

sen tulee olla siisti molemmilta puolin. Esimerkiksi kuvausseinän tausta tulee olla joko  seinää 

vasten tai tausta laitettu siistiksi esim. kankaalla.

• Seinäkkeet tulee asetella kulkusuunnan mukaisesti, ei käytävälle poikittain.

• Granin viherkasvien tai kalusteiden siirtäminen ei ole sallittua ilman lupaa.
• Granilla on tarvittaessa oikeus siirtää promootiopisteen paikkaa.
• Sähkö sisältyy hintaan, mutta järjestäjän on tuotava omat johdot mukana.

• Jos promootion järjestäjällä on lisätoiveita, niistä pitää neuvotella etukäteen VisualArtin  

kanssa.
• Promopaikalle tulee käyttäytyä hyvin; asiakaslähtöisesti ja tyrkyttämättä.

• Promootion toteuttajan tulee toimia lapsille kohdistetun markkinoinnin lainsäädäntöjen  

mukaisesti ja kaiken materiaalin tulee noudattaa Suomen lakeja.

• Promootiopisteen tulee olla siisti ja edustavan näköinen koko tapahtuman ajan. Tuottehan  

omat roskakorit mm. maistatuksien takia – näin vältymme Granin roskaantumiselta.
• Mikäli promootion aikana tarvitaan siivousta, olkaa yhteydessä siivousfirmaan: Merja Jokinen, 

040 451 7758 ja tilatkaa sieltä erilliset siivoustoimenpiteet.

• Promootion järjestäjä vastaa promootiopisteen tapahtumista koko promootion ajan.  

Järjestäjän vastuulla on myös vastuuvakuutuksen ottaminen promootion ajaksi.
• Promootiopaikan järjestäjällä tulee olla asianmukaiset vastuu- ja tapaturmavakuutukset.

• Granin henkilökunta ja järjestyksenvalvojat ovat oikeutettuja huomauttamaan promootioita  

sääntöjä rikkovasta toiminnasta.

• Sääntöjen rikkominen johtaa tapahtuman keskeytykseen sekä promootiotoimiston /   

promootion järjestäjän määräaikaiseen promootiokieltoon Granissa
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S ä ä n n ö t  j a rajoituks et

• Granin yleiset säännöt koskevat kaikkia tapahtumamarkkinoinnin toimenpiteitä. Muusta  kuin 
sääntöjen mukaisesta toiminnasta on erikseen sovittava VisualArtinkanssa.

• Seuraavat toimenpiteet vaativat erikoisluvan Granilta:
o Äänentoisto
o Flyereiden jako promopisteen ulkopuolella
o Kiinteiden kalusteiden, viherasetelmien, ruukkujen, tuolien ja pöytien tms  siirtäminen

• Mattoja tms. kalusteita ei saa teipata lattiaan. Mikäli lattia joudutaan puhdistamaan,  
veloitamme siitä 120€+alv/h siivousmaksua.

• Granin ikkunoihin, oviin, seiniin tai muihin rakenteisiin ei ole sallittua kiinnittää julisteita.
• Grani ei vastaa promootiopaikan vuokraajan aiheuttamista henkilö- tai esinevahingoista

Nä i n s a a v u t  j a l ä hdet

• Promootiopisteen tavaroiden tuonti ja vienti tapahtuu Kauniastentien puolella olevan 
sisäänkäynnin tai galleriakäytävän pohjoispuolella olevan sisäänkäynnin kautta. 
Pohjoiselle ovelle ajetaan Tunnelitien kautta.

• Saapumisen tulee tapahtua aamupäivän aikana. Useimmiten ei paikalla ole avustavaa 
henkilökuntaa. Poislähtiessänne on suotavaa viedä roskat mukanaan. Jos olette lajitelleet 
ne erikseen pahviin, bio- ja energiajakeeseen, niin voitte viedä roskat ulkokautta 
Kauniaistentien puolelta joko S-marketin ja K-supermarketin huoltopihojen jäteastioihin.

• Voitte halutessanne rakentaa pisteen jo edellisenä iltana sopimalla aikataulusta
kauppakeskuspäällikön kanssa, Jenna Vehka-aho, puh. 0400 263 818

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

□ Granin ruokakauppojen aukioloajat. Erikoisliikkeillä lyhyemmät aukiolot.
Ma-Pe 7-22
La 7-22
Su 9-21

□ Granin osoite
□ Kauniaistentie 7, 02700 Kauniainen

□ Yhteystiedot Graniin
o Vartijat 040 637 2413, kauppakeskuspäällikkö Jenna Vehka-aho 0400 263 818

□ Promootio- ja mainospaikkojen myynti
□ kalle.holopainen@oceanoutdoor.fi , 050 3667315
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