
Hej!

Våren är i antågande och vi är glada att vi denna vår kommer att kunna ordna
minimässan Möt Våren Mittistan igen!  Datumet är lördag 25 mars och mässan
pågår i tre effektiva timmar mellan 11.00 och 14.00
Möt våren Mittistan  riktas in på hälsa, välmående, trädgård, mode och trender men
alla företag, föreningar eller privatpersoner oavsett inriktning är välkomna! Här kan
man visa upp sin verksamhet eller sälja sina produkter eller tjänster, vad än det är.
Det är ganska trångt i Mittistan och en plats är inte stor, men på en plats ryms och
ingår ett bord som är 130cm x 50cm. I år kommer största delen av platserna att
finnas inne i Frans Henriksonssalen där läktaren kommer att tas bort. I Frans
Henriksonssalen kommer det också att finnas en scen längst fram där det blir
modeshow.

I nedersta våningen i Red&Green:s konferens och bastu-utrymmen kan företag som
vill ordna ”prova på” hålla till. Det kan till exempel vara en kort massage, kort
ansiktsbehandling, yoga osv. Tanken är alltså att man kan vara lite mer avskild där.
Folk drar sig ofta för att ”prova på” mitt i trängseln i tex aulan. Det kan också vara
en demonstration som kräver att det är lite avskilt t.ex hur man gör naglar, löshår
eller stretchar osv. När man anmäler sig så kan man kryssa i om man vill ha en plats
i källarens ”prova på”. Den som vill erbjuda prova på får såklart ta betalt för den
tjänst man erbjuder det är helt upp till var och en.
 
Alla som på något sätt deltar i Möt Våren Mittistan betalar en deltagaravgift på 20€
+ moms, den går till annonser och annan marknadsföring av minimässan. Vill du
använda Möt våren Mittistans logo i din egen marknadsföring inför Möt våren så
hör av dig till maria-filippa.sundlin@dynamonarpes.fi

Anmälningen går via NFF:s hemsida nff.fi och eftersom platserna är begränsade så
gäller principen först till kvarn så vänta inte för länge med att anmäla dig 😊 

Välkommen med och Möt våren Mittistan!

NFF Närpes rf. (Näsby-Finby Företagare)

http://www.nff.fi/

