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Bästa knalle! 

Datum och tider Kalmar Marknad 2016 

Plats intagen senast kl 08.00 fredagen den 29 Juli 

Fredag 29 juli kl 10-20 

Lördag 30 juli kl 10-18 

Tivolit öppet till kl 23.00 

 

Nytt för i år 

Kalmar Marknad har inga nyheter utan kör på som förra året alltså inga förändringar 2016. 

Däremot så startas en ny marknad tisdag och onsdag alltså 26-27 juli i Borgholm på Öland. 

Detta evenemang heter Borgholmsdagarna och det kommer att satsas stora pengar på 

marknadsföring. 

Annonser ibland annat Expressen (helsida) med start redan i februari och sedan 

återkommande varje månad fram till marknaden. 

Borgholm fyller nämligen 200 år och detta skall firas med pompa och ståt och givetvis en 

marknad. 

Axels tivoli, öltält, artister och mycket mer så passa på och boka denna marknad samtidigt 

som Kalmar marknad och få maximal utdelning på Era körda mil. 

Det är jag Stefhan som är marknadsgeneral även för denna marknad så skicka in Era 

bokningar till mig även gällande Borgholms Marknad. 

Glöm ej Karl Oskar Dagarna i Växjö 12-14 Aug 150 000 besökare Rix FM, öltält och knallar OBS 

Begränsat antal knallar. 

 

Plats och beställnings information 

Vi vill påpeka att det är viktigt  att ni uppger erat sortiment, F-skatt sedel, förra årets 

platsnummer för att vi i största mån ska kunna placera ut er på era gamla platser. 

Sista ansökningsdatumet är 17 April. Platsbekräftelse kommer skickas ut senast 8:e Maj. 

Platsen ska vara betald senast 6:e Juli. 

Platsen ska vara intagen absolut senast kl 08.00 den 29 juli annars förbehåller vi oss rätten att 

överlåta din bokade plats till en knalle på väntelistan.  

Bokningen blir definitiv när bokningen är betald. 

Återbetalning av bokad plats sker endast om försäljaren personligen avbeställt platsen senast 

1 vecka innan första marknadsdagen. 

 

Elanslutning: 

Egna skyddsjordade sladdar ska medtagas 40 meter. 

 

Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet försäljare av samma sortiment. 

 

Med vänlig hälsning 

KALMAR  MARKNAD 

 

Stefan Schill  

Marknadsgeneral 

 


