Lahen torikylien LAHTI-KOJUT, koko L
MYYJÄN OMA ASIAKASINFO:
Kojun toisessa yläluukussa on liitutaulumainen pinta, joka
on vuokralaisen vapaassa käytössä.Tämä tila varattu siis
esim. käsinkirjoitetuille hinnastoille, joka voidaan kirjoittaa
materiaalille tarkoitetulla erikoiskynällä tai teipata julisteena tmv. materiaalina.

YRITYKSEN NIMI JA NÄKYVYYS:
Mökin vuokraajan nimi näkyy kojun toisessa luukussa.
Joulukylässä nimi toteutetaan magneettikalvoilla kaikille
yhtenäisesti. Muissa kylissä tapahtumakohtaisesti sopien.

kiinnityslistat

TAPAHTUMA GRAFIIKKA:
Kojuissa mahdollisesti tapahtumagrafiikkaa.
Tällä hetkellä lumitähti.

kiinnityslistat
myyntitaso

Aukon koko, kun kaikki luukut auki: L 2,0 x K 1,9 m

Aukon koko, kun yläluukut auki: L 2,0 x K 1,0 m

KOJUN TOIMINTA, esillepano:
- Kojussa takaseinässä 4 kpl (42 x 12 mm) kiinnityslistoja,
joihin vuokralainen saa vapaasti kiinnittää koukkuja ym.
pientuotteiden esillepanoa varten. Myyntiaukon kohdalla,
sisäpuolella on kiinnityslista pientuotteille.

KOJUN TOIMINTA,
myymälä/kioski:
Kojusta saadaan tarpeen mukaan joko avoin tila, johon asiakas pääsee sisälle (vas. kuva) tai kioskimainen myyntitasollinen myyntikoju (oik.kuva). Tarpeen ilmoitus varausvaiheessa!

- Haluttaessaan vuokralainen voi tuoda omia lattialla
seisovia telineitä ja hyllyjä esillepanoa varten

Myyntitasollisen “kioski” mallin (oik.kuva), myyntitason voi torikoju L mallissa jättää yöksi paikoilleen; vain yläovet suljetaan.

- Huom! Ei kiinnityksiä suoraan seinään!

Myyntitason korkeus maanpinnasta 1,0 m. Myyntitaso
kestää n. 20 kg painon, painon on jakauduttava tasaisesti
(ei kaikkea painoa yhdelle kulmalle).
Myyntitason sisäreunan etäisyys takaseinästä, kun taso
asetettuna paikalleen: n.1,7 m. (HUOM! Asiakastason suorasivu sisäänpäin).

KOJUN TOIMINTA, yleistä:
- Lattia-ala: 3,58 x 2,63 m (9,4 m2)
- Sisäkorkeus korkeimmillaan 2,33 m (korkea etureuna), ja
matalimmillaan 1,97 m (sivuseinät). Mallissa on harjakatto.
- Käyntiovi sijaitsee toisen päädyn sivuseinässä, lukittavissa ulkopuolelta lukolla. Myyntiluukut lukittavissa sisäpuolelta salvalla.
- Kojuissa on sisävalaistus (led-profiili fasadin sisäreunassa).
- Kojujen fasadin väri voidaan muuttaa kylän mukaan.
- Kojut ovat sähköistettyjä; 1 irtopistoke per koju. Myyjän vastuulla on tuoda mukanaan kojun sisällä tarvittavat jatkojohdot.
Myyjä voi myös tuoda halutessaan oman lämpöpuhaltimen.
- Vaneripintoihin ei saa porata tai naulata.
- Fasadiin ei saa tehdä kiinnityksiä (esim. julisteita, mainoksia) Tällä pyritään yhtenäiseen joulukylä ilmeeseen!

