
Kiviks Marknad
”Sveriges mest kända och publikdragande marknad”

Välkomna till Österlen och Kiviks Marknad 2019!
För anmälan, nyheter, aktuell karta mm besök vår hemsida: 

www.kiviksmarknad.com
ANSÖKAN:

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 28/3 2019!
Återkommande knallar som anmäler sig senare kan inte garanteras att få behålla 

sina tidigare platser. Samtliga som får plats kommer att få en faktura.
När fakturan är fullt betald (senast 14/6) är platsen garanterad. 

Den 24/6 släpps alla obetalda platser.

Ansökan görs via anmälningsformulär som finns på 
www.kiviksmarknad.com 

eller 
www.marknadsevent.se

Gamla knallar: Notera vilken plats ni stått på i er anmälan.
Detta är viktigt för att vi ska kunna se till att ni får samma plats.

CATERING:
Till Catering hör ALLT ätbart som tillreds/tillagas/värms på plats på Kiviks Marknad.

Alla platser är indelade i 3-metersplatser. En 3-metersplats kostar 7500:-
inkl. 230V el. Anmäl ditt elbehov: 16 Amp (500:-) eller 32 Amp.(1.000:-).

Cateringplatser med extra försäljningsdjup 3750:- per 3 meter

KNALLEPLATSER (OBS. Nya priser inför 2019):
3 meter: 1500 kr, 6 meter: 2500 kr, 9 meter: 3500 kr, 12 meter: 4500 kr, 15 meter: 5500 kr, 
18 meter: 6500 kr, 21 meter: 7500 kr, 24 meter: 8500 kr, 27 meter: 9500 kr, Demo: 4000 kr

El 230V ingår i samtliga platser. Djupet på platserna är 6m. 
Platser med extra försäljningsdjup 750:- per 3 meter

15-16 JULI 2019
KIVIKS MARKNADS ÖPPETTIDER 2019:

Måndag 15 juli: 10:00 - 00.00
Tisdag 16 juli: 10:00 - 00:00

INCHECKNING:
Söndag 14 juli: 14.00 – 20.00 eller Måndag 15 juli: 07.00 – 09.30

De som inte checkar in i tid på måndagen förlorar rätten till sin plats.

GASOL:
Ska du använda gasol? Skriv det i ansökan.

REGLER:
Vi följer Tomers och MAF:s regler gällande förbjudna produkter.

Axels Tivoli har ENSAMRÄTT på all sockervadd och popcorn-försäljning. 

UPPSTÄLLNINGSPLATS FÖR HUSVAGN/HUSBIL:
Alla husvagnar/husbilar/andra fordon måste vara uppställda på vår uppställningsplats  

(tillgänglig från söndag eftermiddag) till en kostnad på 200:- för hela marknaden. Har du 
plats i ytterrad kan du (i vissa fall) få dispens att stå med din husvagn där, samma pris.

 
Frågor: kiviksmarknad@marknadsevent.se

Telefon: 0733-25 62 96
Svarar vi inte? Skicka E-post!

(glöm inte skriva kontaktuppgifter)

Arrangör: Marknadsevent i Sverige AB
 

Kiviks Marknad, Kaggensgatan 16, 392 32 Kalmar 

www.marknadsevent.se


