Milé tvůrkyně a tvůrci, designéři,
léto je tady a s ním i nové termíny Praguemarketů - pravidelné přehlídky autorské tvorby, designu a street
foodu.
Otevřeli jsme pro vás přihlášky na markety v těchto termínech:
PRAGUEMARKET ČERVENEC, 29. – 30. července, 10:00 – 19:00
PRAGUEMARKET SRPEN I., 12. – 13. srpna, 10:00 – 19:00
PRAGUEMARKET SRPEN II., 26. – 27. srpna, 10:00 – 19:00
* PROČ PRODÁVAT ZROVNA NA PRAGUEMARKETU? NO PŘECI PROTOŽE… *
... nabízíme originální prostor pro představení vaší tvorby návštěvníkům Prahy.
... a to na jedné z nejatraktivnějších lokalit v Praze, na Náměstí Republiky.
… market za víkend navštíví až 8 000 lidí.
... půjdete vidět! Máme pro vás totiž připraveny designové stánky od architektonického studia, které zaujmou
na první pohled a vám nabídnou pohodlné zázemí i stylové výstavní místo.
…. Bude o vás slyšet, vaši práci i market propagujeme na sociálních sítích (FB, Instagram), volnočasových
serverech (Kudy z nudy, Informuj.cz ad.) a dalších platformách.
... v neposlední řadě, se stanete součástí osobité akce, která po vzoru velkých zahraničních měst nabízí turistům
možnost pořídit si originální kousky vyrobené právě vámi.
* KDY A KDE AKCE PROBĚHNE? *
Kdy: 29. – 30. července, 12. – 13. srpna, 26. – 27. srpna 2017
Čas: 10:00 – 19:00 hodin
Kde: Náměstí Republiky, Praha 1 (Pěší zóna u výstupu z metra Náměstí Republiky, naproti Bankovním domu. Viz
přiložená mapa).
* NOVINKY *
Nově vám nabídneme možnost výběru konkrétního prodejního místa. Navíc máte možnost sdílet stánek
s druhou značkou zcela zdarma. (Více informací naleznete v přihlášce na PM).
* CENA*
Cena za pronájem stánku pro tvůrce a designéry na jednu dvoudenní akci je 3400 Kč bez DPH.
Cena za pronájem stánku pro gastro na jednu dvoudenní akci je 4700 Kč bez DPH.
* JAK VYPADAJÍ PRODEJNÍ MÍSTA? *
Čeká na vás 50 designových stánků z toho 3 pro gastro. V ceně pronájmu je stánek o velikosti 2x2x2 metry,
který je zastřešen a v případě nepřízně počasí zajištěn proti dešti. Elektřina je poskytována zdarma. Přesné
dispozice stánku naleznete na www.xmarkt.cz. Situační plán marketu si můžete prohlédnout na webu PM.
* HARMONOGRAM PRAGUEMARKETU *
Praguemarket
ČERVENEC
Termín Praguemarketu
29. – 30. červenec
Uzávěrka přihlášek
19. července
Vyrozumění prodejců a zaslání
20. července
faktur nejpozději do …

SRPEN I.
12. – 13. srpna
27. července
28. července

SRPEN II.
26. – 27. srpna
1. srpna
4. srpna

* JAK SE PŘIHLÁSIT? *
Je to jednoduché, stačí vyplnit přihlášku, kterou naleznete na http://praguemarket.cz/ a zaslat ji i s fotografiemi
vaší tvorby na info@praguemarket.cz.
Těšíme se na vás.
Praguemarket

