HØJBYVEJ 18
DK-4500 NYKØBING SJÆLLAND
T: +45 59 93 23 50
E: KONTAKT@NYGAARDENSGAARDBUTIK.DK
W: WWW.NYGAARDENFRUGT.DK

LEJ EN BOD TIL NYGÅRDENS HØSTMARKED
LEJ EN BOD TIL NYGÅRDENS HØSTMARKED PÅ ENTEN MARKEDSPLADSEN ELLER I HALLEN,
LØRDAG DEN 2. SEPTEMBER 2017 OG SØNDAG DEN 3. SEPTEMBER 2017, HOS NYGÅRDENS
GÅRDBUTIKOG FRUGTPLANTAGE, HØJBYVEJ 18, 4500 NYKØBING SJÆLLAND.
INDHOLD:
1. Ansøgning om at leje en bod – send det officielle ansøgningsskema til kontakt@nygaardensgaardbutik.dk.
2. Ledelsen i Nygårdens Gårdbutik vurderer din ansøgning.
3. Send din ansøgning, seneste tilmeldingsfrist.
4. Har du fået et ”ja”
5. Hvad koster det at leje en bod til Nygårdens høstmarked.
6. Boder udlejes til høstmarked.
7. Vores forventninger til dig vil være.
8. Åbningstider.
9. Hvem er vi? En socialøkonomisk virksomhed.

1. ANSØGNING OM AT LEJE EN BOD:
•
•
•
•
•

Dit koncept.
Hvad vil du sælge, og hvilket prisleje har dine varer.
Hvad du vil bidrage med for at gøre høstmarked til et unikt og interessant sted for dine og vores kunder.
Et oplæg til hvordan du tænker at din bod skal se ud.
Beskriv hvilken platforme at du vil markedsføre din bod på, f.eks. på Facebook, Twitter, Instagram og/eller i
lokalavisen, flyers m.m.

*Ansøgningsskema.

2. NYGÅRDENS GÅRDBUTIKS VURDERING:
•
•

Efter at vi har modtaget din ansøgning vil ledelsen vurdere din ansøgning.
Nygårdens Gårdbutik lægger bl.a. vægt på følgende kriterier:
•    Pris
•    Kvalitet
• Udseende
• Markedsføring
• Kundepleje

3. SEND DIN ANSØGNING:
•
•
•
•

Senest den 15. juli 2017.
Til kontakt@nygaardensgaardbutik.dk
Ansøgningen kan også afleveres i Nygårdens Gårdbutik og Frugtplantage, Højbyvej 18, 4500 Nykøbing Sjælland.
Vedlæg eventuelle bilag, - Gerne billeder af dit koncept.

4. HAR DU FÅET ET ”JA”
Du modtager vores vurdering af din ansøgning på E-mail inden den 1. august 2017, samt et informationsbrev med
praktiske informationer.

5. HVAD KOSTER DET AT LEJE EN BOD?
•
•
•
•

Bodleje 500,00 kr. for hele weekenden.
Bodlejen er inkl. morgenmad for 1. person.
Der vil være tilsyn- samt vågen vagt af GTS Service denne weekend.
Markedsføring.

6. BODER UDLEJES TIL HØSTMARKED:
•
•

Boder udlejes for hele weekenden; lørdag den 2. september 2017 og søndag den 3. september 2017, og du kan
derfor IKKE kun vælge at leje en bod for kun 1 dag.
Du kan ønske en bestemt bod på enten markedspladsen eller i hallen. Nygårdens ledelse vil herefter prøve at
efterkomme dit ønske.

7. VORES FORVENTNINGER TIL DIG VIL VÆRE:
•
•
•
•

At din bod bliver hyggeligt indrettet med fokus på jul.
At din bod har masser af varer.
At der holdes fokus på kunderne samt alle gæsterne som besøger høstmarked.
At der sættes navn/firmanavn på boden, samt materiale om hvem du/dit firma er, som kan uddeles til kunder og
interesserede. Evt. visitkort, flyers, brochure el.lign.

8. ÅBNINGSTIDER FRA UGE 22-36:
Lørdag den 2. september 2017, kl. 10-16.
Søndag den 3. september 2017, kl. 10-16.

9. HVEM ER VI?
Vi er en privatejet virksomhed, der fungerer uden offentlig indflydelse på ledelse og drift. Vi tjener penge, når du køber
en vare – præcis ligesom i alle andre butikker. Det usædvanlige er, at vi bruger vores overskud til at skabe arbejdspladser for unge og voksne med psykiske lidelser samt socialt udsatte borgere. Det vil sige, at du støtter et rigtig
godt socialt og samfundsbevidst formål, hver gang du køber en vare eller service hos os. Det betyder også, at mange
af vores medarbejdere lider af en psykisk lidelse eller har andre sociale udfordringer, men det går ikke ud over vores
kundeservice.
Vil du vide mere?
Besøg vores hjemmeside www.nygaardenfrugt.dk/hvemervi/

