RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
BECHEROVKA MISKOLCI FARSANG
MISKOLC, 2019. FEBRUÁR 22. – 24.
1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A 2019. ÉVI BECHEROVKA MISKOLCI FARSANGRÓL
A rendezvény az ország egyik legnagyobb gasztronómiai fesztiválja és vására, mely a farsangi időszakban
kerül megrendezésre Miskolc központjában. A vásártéren közel 150 kézműves és gasztronómiai szolgáltató
jelenik meg, utolérhetetlen hangulatot varázsolva a téli belvárosba. Az ingyenesen látogatható Becherovka
Miskolci Farsang programkínálatában számos gyermek- és családi program található, két színpadon több
tucatnyi koncert zajlik majd, megidézve a karneváli, farsangi hangulatot. A fesztivál ideje alatt minden
korosztály talál magának igényes és színvonalas szórakozási lehetőséget.

2. INFORMÁCIÓK A RENDEZVÉNYRŐL
A rendezvény szervezője:
- Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló Miskolci Kulturális
Központ Nonprofit Kft.
A vásár szervezője:
- Festival Full Service Hungary Kft.
Gáspár Zoltán tel.: 70/313-98-64 mail: vasar@miskolcifarsang.hu
Helyszín: Miskolc belvárosa, a sétáló utca, saját és egységes faház installációkkal. (Kazinczy utcától a
Városház térig; Szinva terasz; Erzsébet tér; Városház tér; Szent István tér)
A fesztivál nyitva tartása:
- 2019. február 22. péntek 12:00 – 23:00
- 2019. február 23. szombat 10:00 – 23:00
- 2019. február 24. vasárnap 10:00 – 20:30

Programok és színpadok: 2 könnyűzenei színpad (Városház tér, Erzsébet tér); pódiumszínpadok (Impresszó
előtt, Színház dufartnál, a rendezvényterület felső harmadásban);¶rendezvény sátor (Szent István tér),
gyerekprogramok, vásári mulattatás (zenei együttesek, táncosok),
Ízelítő a tervezett színpadi produkciókból (a fellépők köre még nem teljes, 2018. decemberi lekötési
állapotot mutatja, valamint a színpadok beosztása is változhat):
Becherovka színpad (Városház tér): Önkontroll, BMV, Balázs Fecó, Tátrai Band Charlie-val, Paddy and the
Rats, DJ Náksi Attila, Wolf Kati, Vastag Csaba, JAM Republic Tóth Zoltánnal, Péterfy Bori élő, DJ DominiQue,

MIEZ Zselencz Lászlóval (Zsöci), Dér Heni, Deák Bill
Színpad (Erzsébet tér): Ildi Rider, Szécsi Viktória, Triász, Csordás Tibi Fiesta, Disco Express, Jelmezverseny,
Török Ádám -Fehér Ádám Duó, Bíborszél, Kovács Kati, Sky Fanatic, Kabinet RT., Merényi Ákos, Before the
Last, Állatok, László Attila, AB/CD, Gáspár Laci
Pódiumszínpadokon: utcazenészek
A rendezvény népszerűsítése: Sajtótájékoztatók, sajtóközlemények, folyamatos tájékoztatás a rendezvény
előtt és a rendezvény alatt a Miskolci Önkormányzat által üzemeltetett médiumokban. Online
kommunikáció a weboldalon, és facebook kampány, banner megjelenés országos online médiában. Helyi és
országos rádió spotok, riportok. Óriás plakátok, citylight-ok. Programfüzet 60.000 példányban (ebből 40.000
a rendezvény előtt a miskolci és környékbeli háztartásokba eljuttatva).

3. RÉSZVÉTELI TUDNIVALÓK
Jelentkezők köre:
Jelentkezhetnek gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, őstermelők, egyéni vállalkozók, egyéb
vállalkozások, amelyek rendelkeznek a tevékenységek ellátáshoz szükséges valamennyi engedéllyel.
Jelentkezés célja:
A rendezvényen való részvételi jogosultság megszerzése.
A pályázat három körben kerül kiírásra:
- „0.” kör: a Vásárszervezővel korábban kapcsolatban lévő, kimagasló minőséget képviselő Vásári
Szolgáltató Partnerek esetében meghívásos értékesítés.
- „1.” kör: hagyományos pályázati kiírás vendéglátó (minden, ami helyben ehető és a sajt, hús) és
kézműves, kereskedő (minden, ami nem ehető, valamint a méz, lekvár, szörp, stb.) Vásári
Szolgáltató Partnerek számára.
- „2.” kör: utójelentkezési időszak 30%-kal magasabb részvételi díjjal az esetlegesen későbbiekben
visszamondott helyekre.
Jelentkezés tartalma:
- kitöltött jelentkezési adatlap (elektronikusan – .doc, vagy .docx formátumban)
- a forgalmazott termékek megnevezése, árlistája, fényképek a termékekről és az árusítás
megjelenéséről (elektronikusan – .doc, .docx, .jpg formátumban)
- fényképek a saját installációról és rövid leírás a műszaki paramétereiről (elektronikusan – .doc,
.docx, .jpg formátumban)
Speciális feltételek, előírások:
- A megjelenés a szervezővel leszerződőt alvállalkozó által szállított faházban lehetséges, vagy
olyan installációban, amit a vásár lebonyolítását végző szervező engedélyez. A faházak bérleti
díját a szervező „szedi be”, melyet továbbít az installációkat felépítő alvállalkozó felé.
Az installációkat a Szatmári István Kft. szállítja (Szatmári István: 70/3896374; mail:
fapavilonberles@gmail.com) A faházak mérete lehet 2*2, 3*2, 4*2 vagy 6*2 méter, költsége
6.500.- Ft/m2 +ÁFA. A Szatmári István Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy a Vásári Szolgáltató

-

Partner, plusz költségért bővített műszaki tartalommal (polcrendszer, világítás, stb.) rendelje a
faházat, ennek költségéről egyedileg kell egyeztetni a szolgáltatóval.
A vásár elektromos kivitelezését a Váribel Kft. végzi. A Vásári Szolgáltató Partner 1.000.- Ft +
ÁFA/Amper költségért igényelhet elektromos energiát, a megrendelés tartalmazza a csatlakozási
pont kiépítését, szolgáltatását, biztosítását és az elfogyasztott villamos energia költségét is a
rendezvény teljes ideje alatt. A minimálisan 6 Amper igényelhető.

Jelentkezés, elbírálása:
A jelentkező Vásári Szolgáltató Partnerek közül a Vásárszervező választja ki a rendezvényen megjelenők
körét.

Előnyt jelent az elbírálás során, ha
- helyi alapanyagokból, helyi termelők által előállított terméket, szolgáltatást kínálnak;
- elárusító helyüket egyedi, látványos módon díszítik;
- interaktív programokat szerveznek;
- termékeik népszerűsítésére különféle promóciókat (pl. kóstoltatást) biztosítanak;
- hungarikumokat, tradicionális magyar élelmiszert, italokat kínálnak;
- különleges egyedi termékeket forgalmaznak.
A szolgáltató partnerek mennyisége és a részvételi ár tájékoztató jellegű, de a vásár lebonyolítója törekedni
fog arra, hogy egyetlen adott termékből se legyen túlkínálat.

Részvételi díj:
A részvételi felhívásban szereplő összegek nettó árak, nem tartalmazzák az ÁFA-t
Miskolci székhellyel rendelkező vállalkozások 10% árengedményt kapnak a részvételi díjból!
A Vásári Szolgáltató Partnerek tervezett összetétele
- 48 kézműves, kereskedő partner (minden, ami nem élelmiszer, valamint méz, lekvár)
- saját egyedi vagy favázas installációval 15 partner - 15 Partner meghívással kiválasztva
- faházban kereskedők számára, 4m2-es területre vetítve 40.000.- Ft.; faházban kézművesek
számára, 4m2-es területre vetítve 30.000.- Ft, 33 partner - 23 Partner meghívással kiválasztva
- 3 melegkonyha (9 méter fölötti értékesítési fronttal) 800.000 – 1.000.000 Ft - 3 Partner
meghívással kiválasztva
- 7 kiskonyha (4 méteres értékesítési fronttal) 400.000 – 600.000 Ft - 5 Partner meghívással
kiválasztva
- Kiegészítő gasztronómia helyek
2 db kenyérlángos 200.000 Ft - 2 Partner meghívással kiválasztva;
5 db lepényes 200.000 Ft - 4 Partner meghívással kiválasztva;
2 db olajos lángos 200.000 Ft - 1 Partner meghívással kiválasztva
6 db kürtös kalács 200.000 Ft - 5 Partner meghívással kiválasztva,
3 db churros 150.000 Ft - 2 Partner meghívással kiválasztva
8 db Street Food jellegű 150.000 Ft – 6 Partner meghívással kiválasztva
egyéb 5 db 200.000 Ft - 4 Partner meghívással kiválasztva
- 4 db réteses, 8m2-es területre vetítve: 100.000 Ft - 4 Partner meghívással kiválasztva
- 6 db boros, 4 m2-es területre vetítve 100.000 Ft. - 5 Partner meghívással kiválasztva
- 4 db gyümölcsboros, 4 m2-es területre vetítve 100.000 Ft. - 3 Partner meghívással kiválasztva

-

5 db pálinkás, 4 m2-es területre vetítve 150.000 Ft – 3 Partner meghívással kiválasztva
10 db forró italos, 4m2-es területre vetítve 100.000 Ft. - 10 Partner meghívással kiválasztva
2 db vásári édességes, 8 m2-es területre vetítve 200.000 Ft - 2 Partner meghívással kiválasztva
1 db Marcipán, vagy marcipán jellegű édességes, 8 m2-es területre vetítve 150.000 Ft – nincs
előzetesen kiválasztott partner
2 db gesztenyés (mobil kályha) 25.000 Ft – 2 Partner meghívással kiválasztva
4 db húsos, 4 m2-es területre vetítve 100.000 Ft - 3 Partner meghívással kiválasztva
2 db import sajtos, 4 m2-es területre vetítve 100.000 Ft - – nincs előzetesen kiválasztott partner
2 db kávés 4 m2-es területre vetítve 50.000 Ft - 1 Partner meghívással kiválasztva

Szabad helyek:
A vásárszervező a jelentkezés ezen szakaszában már kizárólag részvételi felhívás mellékletét képező térképen
fekete színnel jelölt helyeket értékesíti.
Teljes részvételi díj kiszámításának módja:
Részvételi díj + faház bérlet + elektromos kivitelező díja + ÁFA = a vásáron való megjelenés teljes költsége.
A jelentkezés benyújtásának módja:
A www.miskolcifarsang.hu portálról letöltött, vagy elektronikus levélben igényelt/elküldött „Részvételi
adatlap” és kötelező mellékleteinek kitöltése, valamint elektronikus úton való megküldése a
vasar@miskolcifarsang.hu e-mail címre.

A vásárral kapcsolatos releváns határidők:
Jelentkezési időszak: 2018. december 21. – 2019. január 04.
Utójelentkezési időszak: 2019. január 5-11
Jelentkezések elbírálása: 2019. január 12-ig
Szerződéskötési időszak: 2019. január 18-ig
Részvételi díj fizetési határideje: 2019. január 25.
Saját installációt építő Partnerek számára a behajtás legkorábbi időpontja: 2019. február 21. 12.00
Bérelt installációt használó Partnerek számára a bepakolás kezdete: 2019. február 22. 06:00
Vásár nyitása: 2019. február 22. 12:00
Vásár zárása: 2019. február 24. 20:30
A saját installációk elbontásának/elvontatásának végső határideje: 2019. február 25. 12.00
Elérhetőségeink, információk:
A vásárral kapcsolatban:
Festival Full Service Hungary Kft. – 3565 Tiszalúc, Alkotmány u. 87/A.
Gáspár Zoltán tel.: 70/31-39-864, mail: vasar@miskolcifarsang.hu
A rendezvénnyel kapcsolatban:
Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. Fesztiváliroda – 3531 Miskolc, Győri kapu 27/A
Berecz Ágnes tel.: 20/449-30-02, mail: bereczagi@miskolcifarsang.hu

