Tapahtumat & promootiot

Satakunnan suurin
kauppakeskus
Puuvilla on Satakunnan vetovoimaisin kaupan ja tapahtumien keskittymä.
Yli viisi miljoonaa kävijää vuodessa tarkoittaa vilkasta asiakasympäristöä
tapahtumien, tuote-esittelyjen ja promootioiden järjestämiseen ympäri vuoden.
Lämpimästi tervetuloa järjestämään onnistunut tapahtuma Puuvillaan!
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Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää!
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Tuo tapahtumasi Puuvillaan!

Tapahtumia ja elämyksiä
vailla vertaa!
Puuvilla on Porin sydän, joka sykkii
elämää, tarjoaa kokemuksia ja on
elämys jo itsessään. Puuvilla on myös
kiinnostava paikka erilaisille tapahtumille.
Tapahtuman luonteesta riippuen
käytettävissä ovat niin Puuvilla Areena ja
lava, kauppakäytävät kuin ulkoalueetkin.
Puuvilla tarjoaa erinomaiset puitteet
tapahtumallesi ympäri vuoden.
Haluamme, että Puuvillassa on ihmisiä, iloa ja
ihmeteltävää. Siksi haemme jatkuvasti yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voimme toteuttaa
elämyksellisiä tapahtumia, tempauksia, näyttelyitä,
torimyyjäisiä, messuja, pop up -pisteitä ja tuoteesittelyjä. Näiden lisäksi Puuvillassa voi järjestää
myös yksityistilaisuuksia. Kysy lisää!
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Sisällä

Puuvilla Areenasta on moneksi!
Muotinäytös? Keskustelutilaisuus? Tanssinäytös?
Livekeikka? Puuvilla Areena kauppakeskuksen
sydämessä kerää helposti ympärilleen jopa 3000
katsojaa.
Areenan lavalla on nähty niin tasavallan presidentti kuin
huippuartisteja, lasten suosikkeja ja tubetähtiä. Areena sopii
mainiosti esimerkiksi muotinäytöksen, keskustelutilaisuuden,
tanssiesityksen, livebändin keikan, vaalipaneelin tai
liikuntatapahtuman järjestämiseen.

Areenalla tapahtumajärjestäjän käytössä on:
Lava, joka koostuu 1 m x 2 m kokoisista paloista.
Lavan korkeus on säädettävissä 45 tai 90 cm:iin.
Myös lavan koko on säädettävissä tarpeen
mukaan.
Suuri led-näyttö videon, kuvien ja
PowerPoint-esitysten toistamiseen.
Äänentoisto & striimauskamera
Kaksi langatonta puheäänentoistoon
tarkoitettua kapulamikrofonia ja taustamusiikin toistomahdollisuus. Halutessasi voit
tuoda tapahtumaan myös oman tekniikan.

Puuvilla Areenan lava
300 € + alv / pv tai tapahtuma*
Sisältää äänentoiston ja screenin käytön
sekä ennakkoperehdytyksen.
*Poikkeushinnasto sesonkeina.

Ulkona
Puuvillan alueen pihat ja torit taipuvat
monenlaisiin ulkoilmatapahtumiin.
Kesällä mansikoiden ja talvella joulukuusten
myyntipisteet, vaaliehdokkaiden kampanjakojut,
peräkärrykirpputorit, tossulätkäturnaukset ja
ulkoilmakonsertit ovat kaikki tervetulleita Puuvillaan.

Vain mielikuvitus on rajana!
Ota yhteyttä ja kerro ideasi.
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Puuvillan myyntija promootiopaikat
1. kerros ja ulkoalueet
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Puuvillan myynti- ja promootiopaikat

Puuvilla Areena

Paikat 1–2

Paikka 3

• Puuvilla Areenasta on moneksi!
Lue lisää sivulta 4.

• Puuvilla Areena, Picnicin
vieressä, noin 3 x 3 m
• pistorasiat alueella

• Arnoldsin vieressä, noin 2 x 2 m
• ei pistorasiaa
• ei vuokrattavissa 1.6.–31.8.

Paikka 4

Paikka 5

Paikka 6

• Lusikkalinna, Hesburgerin ja
Tigerin välissä, noin 2 x 2 m
• pistorasia alueella
• ei vuokrattavissa 1.6.–31.8.

• Lasikaari, Alkoa vastapäätä,
noin 3 x 1,5 m
• pistorasia alueella

• Galleriakäytävä, Vilaa
vastapäätä, max. 7 x 2 m
• pistorasia alueella

Paikka 7

Paikka 8

Paikka 9

• Galleriakäytävä, Aschanin
edustalla, max. 2 x 2 m
• pistorasia alueella

• Galleriakäytävä, Cubusia
vastapäätä, max. 7 x 2 m
• pistorasia alueella

• Galleriakäytävä, Dressmania
vastapäätä, max. 7 x 2 m
• pistorasia alueella

P1 sisäänkäynti
Pohjakerroksen sisäänkäynnin
yhteydessä vaihtoehtoisia
paikkoja.

Ulkoalueet
Paikat 10–11
• Galleriakäytävä, Hennes & Mauritzia
vastapäätä, max. 7 x 2 m
• pistorasia alueella

• Lusikkalinnan tori
• Värjäämön tori
• Kutomon aukio
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Hinnasto

Myyntipaikat ja
Puuvilla Areena
Myynti-, esittely- ja promootiopaikat (alv 0%)
Puuvilla Areenan lava 300 € + alv. / pv
• 1 päivä kauppakeskuksen aukioloaikojen puitteissa.
• Äänentoisto Puuvilla Areenalla ja 2 langatonta kapulamikrofonia.
• Lavan taustalla olevan screenin käyttö lavalla tapahtuvan ohjelman ajan.
• Teosto- & Gramex-luvat.
• Yleisötuolirivistöt (tuolit lainattavissa kauppakeskukselta).
• Lava vuokrataan sen kokoisena kuin se vuokraushetkellä on. Lavakoon
muutoksista aiheutuvista kustannuksista sovitaan erikseen.

Pöytäpaikka Puuvilla Areenalla 200 € + alv. / pv
• Paikat 1–5
• 1 päivä kauppakeskuksen aukioloaikojen puitteissa.

Pidemmät
promootiot
hinnoitellaan
erikseen.
Kysy lisää!

Pöytäpaikka kauppakäytävältä 150 € + alv. / pv
• Paikat 6–14
• 1 päivä kauppakeskuksen aukioloaikojen puitteissa.

Piha-alueet 100 € + alv. / pv
• Lusikkalinnan edusta, Kutomon Aukio, Värjäämön Tori
• 1 päivä kauppakeskuksen aukioloaikojen puitteissa
• tilan koko sovitaan erikseen, vuokrattavan alueen mukaan)

Kysy meiltä myös
pöytiä ja tuoleja
Puuvillassa
järjestettävään
tapahtumaasi.

Poikkeushinnasto sesonkeina, esim. vaalit, heinä- ja joulukuu.

Kauppakeskuksen pelisäännöt promootiopaikan vuokranneille:
• Huomioithan, että turvallisuuden vuoksi kauppakeskuksen yleisissä tiloissa voidaan myydä tai jakaa vain
ilmapalloja heliumpallojen ollessa kiellettyjä.
• A) feissaaminen, B) flyereiden jakaminen käytävällä kulkien tai C) mainosten kiinnittäminen pysäköityihin
ajoneuvoihin ei ole sallittua kauppakeskus Puuvillan tiloissa. Näin takaamme asiakkaillemme
asiointirauhan.
• Varainhankintaa voidaan suorittaa vain erikseen sovittaessa rahankeräyslain luvat etukäteen hoidettuna.
• Mainosmateriaalien kiinnittäminen kauppakeskuksen seiniin tai muihin rakenteisiin ei ole sallittua,
joten varauduthan promootiopisteesi mainontaan esim. omilla banderolleilla tai kuvaseinäkkeillä. Mikäli
mainosmateriaali on poikkeuksellisen isoa, varmistathan käyttöluvan vielä promootiopaikkaa varatessasi.
• Muistathan mainita, mikäli promootiopisteellänne on tarjoilua. Myös tämä on sovittava etukäteen.
• Voimassaolevat hygieniaohjeistukset koskevat kaikkia myynti- tai promootiopaikan varanneita.

Maksu- ja peruutusehdot
• Varatun promootiopaikan tulee olla maksettuna ennen promootion alkua.
• No show -tilanteessa promootiopaikan maksua ei palauteta.
• Pidätämme oikeudet muutoksiin.
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Tervetuloa!

Näillä askelmerkeillä
onnistut
Ennen promootiota

Saapuminen

• Suorittakaa tarkka kartoitus hyvissä ajoin kauppakeskuksen vahtimestarin kanssa (p. 050 452 1263)
paikkanne sijainnista, tarvitsemastanne tekniikasta,
purku- ja lastauspaikoista ja muista yksityiskohdista.

• Kauppakeskus Puuvillan alueella on n. 2000 maksutonta pysäköintipaikkaa, jotka sijaitsevat kauppakeskuksen pysäköintitalossa ja kaupunkikorttelin
piha-alueella. Siltapuistokadulta maan alle johtavan
rampin päästä (P1) lämmitetyssä pysäköintihallissa
on n. 500 parkkipaikkaa. Pysäköintitalo (P2 ja P3)
tarjoaa kahdella tasolla n. 1000 paikkaa. Pysäköintitalossa ja parkkihallissa (P1) pysäköinti on maksutonta pysäköintikiekkoa käyttäen.
• Arkisin pysäköintitalossa pysäköinti on sallittua
neljä (4) tuntia kerrallaan (P1- ja P2 -tasoilla).
VIIKONLOPPUISIN PYSÄKÖINTITALOSSA EI OLE AIKARAJAA, kuitenkin kauppakeskuksen aukioloaikojen
puitteissa.
• Puuvillan Infolasta voi ostaa arkipäiville
tarkoitettuja pysäköintilupia hintaan 6,20 € / pv.
• Mikäli saavut kuorma-autolla tai korkealla
pakettiautolla, kysy neuvoa pysäköintiin ja
kuorman purkuun Puuvillan vahtimestarilta.
Isompien tarvikkeiden lastaaminen tapahtuu
kauppakeskuksen lastauslaiturien kautta ja
roudaaminen tapahtuu huoltokäytäviä pitkin.

Promootion aikana
• Saapukaa ajoissa ja ilmoittakaa tulonne kauppakeskuksen vahtimestarille (p. 050 452 1263).
Näin takaatte kiireettömän valmistautumisen ja
ehditte rauhassa perehtyä puitteisiin.
• Mikäli tapahtuman aikana ilmenee kysyttävää,
ottakaa rohkeasti yhteyttä Puuvillan vahtimestariin
tai Infolaan.

Promootion jälkeen
• Promootion päätyttyä muistakaa ilmoittaa
lähdöstänne vahtimestarille, ja palauttakaa kaikki
mahdolliset kauppakeskuksen lainatavarat suoraan
Infolaan, ellei toisin ole sovittu. Tilat ja laitteistot
tulee jättää samaan kuntoon ja samaan paikkaan
kuin ne ovat olleet sinne saapuessanne.

Mainonta
• Mikäli haluatte kauppakeskuksen näyttötauluille
mainontaa promootioonne liittyen, voitte ostaa
mainostilaa Clear Channelin kautta, p. 020 731 2000
tai sales@clearchannel.fi
Käytössänne on kolme mainosnäyttötaulua:
• 1. krs hissien yläpuolella 1120 x 480 pikseliä
• 2. krs. ravintoloiden edustalla 1408 x 768 pikseliä
• Areenan led-seinä 1536 x 896 pikseliä
• Kuvaformaatti kaikilla näyttötauluilla: vaaka.

Promootiopäivänä sinua auttaa Puuvillan
vahtimestari – ota yhteyttä:
050 452 1263 | valvomo@porinpuuvilla.fi
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SUOMEN
PARAS
KAUPPAKESKUS 2017

Myynti ja tiedustelut
Tiina Justén

Säde Toivonen

p. 044 491 8752
tiina.justen@porinpuuvilla.fi

p. 044 491 5919
sade.toivonen@porinpuuvilla.fi

kauppakeskusjohtaja

markkinointikoordinaattori

Puuvillan Infola
p. 044 434 3892
infola@porinpuuvilla.fi
Arkisin klo 10–18
Lauantaisin klo 10–17
Sunnuntaisin suljettu

Puuvillan Infolan löydät kauppakeskuksen 1. kerroksesta,
kauppakäytävältä Lindex-liikettä vastapäätä.
Infolasta mm. kalustelainaus, ensiaputarvikkeet, ohjeet ja
neuvonta sekä päiväpysäköintiluvat.

Puuvillan vahtimestari
Vahtimestarin p. 050 452 1263
valvomo@porinpuuvilla.fi

Aukioloajat
Erikoisliikkeet

K-Citymarket

Arkisin klo 10–20
Lauantaisin klo 10–18
Sunnuntaisin klo 12–18

Joka päivä klo 7–22

Alko
Arkisin klo 9–21
Lauantaisin klo 9–18

Kauppakeskus Puuvilla, Siltapuistokatu 14, Pori

Aukioloajoissa liikekohtaisia
poikkeuksia, kaikki aukioloajat:
porinpuuvilla.fi

Iloa, ihmisiä ja ihmeteltävää!

