TERVETULOA

TI KKTJRI

LAN

SYNTTARIMARKKIN O I
Markkinat jflrjestetiiain lailrantaina ja sunnuntaina
12-13.5.201g kello g - 16.

LLE

MARKKINA-ALUE:
Alue kaisittddr ns vaniran torin osoitteessa pertorantie
4 01300 Vantaa.
Paikkojen hinnat (2 PV)

4x8nn

4x4m
3x3m
2x2m

(32m3)
16i m3)

(9m3)
(a m3)

Enpakkohinta
200 euroa
120 euroa
90 euroa
60 euroa

Paikalla maksettuna
220 euroa (2 pv)
140 euroa (2 pv)
110 euroa (2 pv)
80 euroa (2 pv)

Seihkon minirniveloitus 10 euroa, voimavirta 25€

_

35€
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UNNTTELMA. Myynti_ ja

hyvdksyntd. Vantaan

Jokaisessa myyntipistfessei on oltava myyjdn nimi vdhintddn kokoa
A5.
Jeirjestdjd piddttdai itselleen oikeudenr paikan vaihtoon.

Telvetutoa iloiseila kevtitmietettdl
V a fi ta a n to ri ka u p p i asyh d i stys
Ari Uotila

Kartta mukana!
www.va ntaantoriyhdistys.f

i

info.vantaantoriyhdistys @ gmail.com

