RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang
Miskolc, 2016. január 28 – 31.
1. Általános információk a 2016. évi Kocsonya Farsangról
A rendezvény az ország egyik legnagyobb gasztronómiai fesztiválja és vására. A fesztivál a farsangi
időszakban kerül megrendezésre Miskolc belvárosában. A vásártéren több száz kézműves és
gasztronómiai szolgáltató jelenik meg, utolérhetetlen hangulatot varázsolva a téli belvárosba. Az
ingyenesen látogatható Kocsonya Farsang programkínálatában több tucatnyi koncert, számos
gyermek- és családi program található – három színpadon – 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 Cine- Mis Nonprofit Kft.
A vásár lebonyolítói:
- A vásár vendéglátásával (minden, ami a helyszínen ehető, iható valamint a sajt, és a
húskészítményeket forgalmazók), valamint a vásáron megjelenő szolgáltatókkal (civil
szervezetek, animáló programok, különböző szolgáltatásokat végzők) kapcsolatban:
Gáspár Zoltán tel.: 70/313-98-64 mail: vasar@miskolcikocsonyafarsang.hu
-

A vásár kézműves, kereskedő (minden, ami nem vagy nem a helyszínen ehető – méz,
lekvár, szörp, fűszerek, teák, stb.) részével kapcsolatban:
Balla Imre tel.: 70/942-34-95 mail: rendezveny@gmail.hu

Helyszín: Miskolc belvárosa, sétáló utca, a sínekre épített egységes faház installációkkal. (Kazinczy
utcától a Városház térig; Művészetek háza előtti tér; Szinva terasz; Erzsébet tér)
A fesztivál nyitva tartása:
- 2016. január 28. csütörtök 15:00 – 22:00
- 2016. január 29. péntek 12:00 – 22:00
- 2016. január 30. szombat 10:00 – 23:00
- 2016. január 31. vasárnap 10:00 – 18:00
Programok és színpadok: 3 könnyűzenei színpad (Városháztér; Erzsébet tér; Szinva terasz); gyerek
programok a Szinvateraszon, vásári mulattatás (zenei együttesek, táncosok), pódium színpad a
színház mellett.

Ízelítő a tervezett színpadi produkciókból (a fellépők köre még nem teljes, 2015. novemberi lekötési
állapotot mutatja, valamint a színpadok beosztása is változhat):
- Becherovka színpad (Városháztér): Hooligans, Magashegyi Underground, Ismerős Arcok,
Paddy and the Rats; Nagy Feró és a Beatrice, Pataky Művek
- Színpad (Erzsébet tér): Takáts Tamás Blues Band, Belga, Sky Fanatic, Aradszky László, Cloud
9+, Prognózis, Cimbaliband, Deniz, Miskolc Dixieland Band, Bíborszél
- Gyerek színpad (Szinva terasz): folyamatos gyermek és családi programok, bábszínház,
gyerekjátékok, szabadtéri látványkocsonya főzés, vidámpark
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
130.000 példányban (ebből 75.000 a rendezvény előtt minden miskolci háztartásba eljuttatva),
benne térkép, amin meg vannak jelölve a jelentősebb helyszínek.

3. Részvételi tudnivalók
Jelentkezők köre:
Jelentkezhetnek gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, őstermelők, egyéni vállalkozók, stb. –
minden olyan vásári szolgáltató partner, akik rendelkeznek a tevékenységek ellátáshoz szükséges
valamennyi engedéllyel.
Jelentkezés célja:
A rendezvényen való részvételi jogosultság megszerzése.
A részvételi jelentkezés jelzése 4 hullámban történik:
- „0.” kör: a régi, kimagasló minőséget képviselő, a Becherovka Miskolci Kocsonya Farsangon
már megjelent és bizonyított Vásári Szolgáltató Partnerek esetében, meghívásos módszer.
- „1.” kör: hagyományos pályázati kiírás vendéglátó (minden, ami helyben ehető és a sajt,
hús) Vásári Szolgáltató Partnerek számára.
- „2.” kör: hagyományos pályázati kiírás kézműves, kereskedő (minden, ami nem ehető,
valamint a méz, lekvár szörp, stb.) Vásári Szolgáltató Partnerek számára.
- „3.” kör: utójelentkezési időszak 30%-kal magasabb részvételi díjjal.
Jelentkezés tartalma:
- kitöltött jelentkezési adatlap (elektronikusan – .doc, .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 tovább számláz az alvállalkozó felé.
Az installációkat egyrészről a Tisza Expo Kft. (Tanner Zsanett tel: 70/866-8435; mail:
office@tiszaexpo.hu, web: www.tiszaexpo.hu/) szállítja, melynek költsége 6.500.- Ft/m2

-

+ÁFA. Méretét tekintve 4*2-esek a faházak, amik igény szerint 2*2-re, illetve ennek
többszörösére alakíthatóak. A Tiszaexpo Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy a Vásári
Szolgáltató Partner opciós lista alapján, plusz költségért bővített műszaki tartalommal
(polcrendszer, világítás, stb.) kapja a faházat (csatolt dokumentum).
Az
installációkat
másrészt
Szatmári
István
(tel.:70/389-63-74;
mail:
fapavilonberles@gmail.com web: www.fapavilonberles.hu) által szállított 3*2-es
„boros” faházak; 2*2-es vagy 4*2-es, vagy ennek többszöröse. Ennek a költsége 5.500.Ft/m2 +ÁFA.
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 vásár lebonyolítói választják 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.
Részvételi díj, a Vásári Szolgáltató Partnerek tervezett összetétele:
Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t. A szolgáltató partnerek mennyisége és a részvételi ár
tájékoztató jellegű, de a vásár lebonyolítója törekedni fog arra, hogy egyetlen adott termékből se
legyen túlkínálat. Miskolci székhellyel rendelkező vállalkozások 10% árengedményt kapnak a
részvételi díjból!
- 90 db. kézműves, kereskedő partner (minden, ami nem élelmiszer, valamint méz,
lekvár) 30.000 – 50.000.- Ft.
- 3 db. melegkonyha (9- 12 méter közötti értékesítési fronttal) 800.000 – 1.000.000 Ft 3
Partner meghívással kiválasztva
- Kiegészítő gasztronómia (4 db kenyérlángosos; 9 db lepényes; 3 db olajos lángosos; 6
db kürtös kalácsos, egyéb 4 db) 200.000 Ft 23 db Partner meghívással kiválasztva
- 3 db réteses, 8m2-es területre vetítve: 100.000 Ft 2 db Partner meghívással kiválasztva
- 10 db kocsonyás, 4m2-es területre vetítve 80.000.-Ft 3 db Partner meghívással
kiválasztva
- 18 db boros, 4 m2-es területre vetítve 100.000.- Ft. 15 db Partner meghívással
kiválasztva
- 6 db gyümölcsboros, 4 m2-es területre vetítve 100.000.- Ft. 4 db Partner meghívással
kiválasztva
- 12 db pálinkás, 4 m2-es területre vetítve 150.000.- Ft 6 db Partner meghívással
kiválasztva
- 4 db forró italos, (nem bor alapú meleg italok) 4m2-es területre vetítve 100.000.- Ft.
2 db Partner meghívással kiválasztva
- 4 db vásári édességes, 8 m2-es területre vetítve 200.000.- Ft 4db Partner meghívással
kiválasztva

-

2 db Marcipán, vagy marcipán jellegű édességes, 8 m2-es területre vetítve 200.000.- Ft
2 db Partner meghívással kiválasztva
7 db gesztenyés (mobil kályha) 25.000.- 7 db Partner meghívással kiválasztva
3 db mobil kávés 50.000.- 3 db Partner meghívással kiválasztva
4 db húsos, 4 m2-es területre vetítve 100.000.- 2 db Partner meghívással kiválasztva
2 db import sajtos, 4 m2-es területre vetítve 100.000.8 db hazai sajtos, 4 m2-es területre vetítve 80.000 1db „nagy” sajtos és 3 normál
Partner meghívással kiválasztva

Teljes részvételi díj kiszámításának módja:
Részvételi díj + faház bérlet (vagy saját installáció szállítási költsége) + elektromos kivitelező díja +
ÁFA = a vásáron való megjelenés teljes költsége.
A jelentkezés benyújtásának módja:
A www.miskolcikocsonyafarsang.hu portálról letöltött, vagy elektronikus
igényelt/elküldött „Részvételi adatlap” és kötelező mellékleteinek kitöltése.
Gasztronómia (minden, ami helyszínen ehető és a sajt, hús) termékkör esetében a
adatlapot és a szükséges mellékleteket kérjük, elektronikus úton küldjék
vasar@miskolcikocsonyafarsang.hu e-mail címre.
Kézműves, kereskedő (minden, ami nem a helyszínen ehető) termékkör esetében a
adatlapot és a szükséges mellékleteket kérjük, elektronikus úton küldjék
rendezveny@gmail.hu e-mail címre, postai úton nem szükséges az anyag elküldése.

levélben
kitöltött
meg a
kitöltött
meg a

A vásárral kapcsolatos releváns határidők:
Jelentkezési időszak: 2015. december 20. – december 28.
Utójelentkezési időszak: 2015. december 28. – 2016. január 10.
Jelentkezések elbírálása: 2015. december 31-ig
Szerződéskötési időszak: 2016. január 04-ig
Részvételi díj fizetési határideje: 2016. január 11.
Bepakolás kezdete: 2016. január 28. 8:00
Vásár nyitása: 2016. január 28. 15:00
Vásár zárása: 2016. január 31. 18:00
Elérhetőségeink, információk:
A vásárral kapcsolatban:
Festival Full Service Hungary Kft. (Festival FSH) – 9400 Sopron, Menta utca 48.
- A vásár vendéglátásával (minden, ami a helyszínen ehető, iható és a sajt, illetve a
húskészítmények), valamint a vásáron megjelenő szolgáltatókkal (civil szervezetek,
animáló programok; különböző szolgáltatásokat végzők) kapcsolatban:
Gáspár Zoltán tel.: 70/31-39-864, mail: vasar@miskolcikocsonyafarsang.hu
- A vásár kézműves, kereskedő (minden, ami nem vagy nem a helyszínen ehető – méz,
lekvár, szörp, fűszerek, teák, stb.) részével kapcsolatban:
Balla Imre tel.: 70/942-34-95, mail: rendezveny@gmail.hu
A rendezvénnyel kapcsolatban:
Cine-Mis Nonprofit Kft – 3525 Miskolc, Széchenyi u. 48.
Telefon: Kavecsánszki Erzsébet 70/312-98-90
E-mail: info@miskolcikocsonyafarsang.hu

