Ehdot
Ennakkoilmoittautuminen avautuu 1.12.2020.
Kaikkien Kenkäviikon vierailijoiden tulee rekisteröityä. Kätevimmin voit suorittaa rekisteröitymisen
ennalta kenkaviikko.fi -sivuston kautta, jolloin myös sisäänkirjautuminen paikan päällä sujumaan
helpommin turvaetäisyydet huomioiden.
Rekisteröitymällä saat käyttöösi vierailijakortin, joka oikeuttaa sisäänpääsyyn. Kenkäviikot tarjoaa
ennakkoon ilmoittautuneille asiakkaille lounaan (lounasmäärä on tilattava ennalta, siksi tapahtuman
aikana ei ole mahdollista korjata lounasmääriä). Kahvia on tarjolla koko työpäivän ajan Fashion Centerin Plazalla. Teevettä saa myös koko ajan keittiöstä, jotta se pysyy kuumana.

Aukioloajat:
Osastot ovat auki arkisin klo 9–18 ja lauantaina klo 9–16. Asiakkaat palvellaan etukäteen varattujen
aikojen mukaisessa järjestyksessä. Pop Up -osastoihin voi tutustua omatoimisesti aamuisin klo 8–9
ja iltaisin klo 18–21 välisenä aikana ja kiinteissä showroomeissa oleviin osastoihin ao. osaston aukioloaikojen puitteissa tai sopimuksen mukaan. Kiinteät showroomit voivat palvella jo ennen Kenkäviikkoa tai lauantaina klo 16 jälkeen erikseen sovittaessa oman edustajan kanssa.
Parhaiten voit varmistaa osaston aukiolon tekemällä aikavarauksen. Aikavaraus ei sinällään ole ostolupaus vaan sitä voi käyttää myös tarjontaan tutustumiseen.
Talon yöhälytys menee päälle klo 22, mihin mennessä talon pitää olla tyhjä. Kenkäviikon ajan pitää
kaikilla talossa kulkevilla vierailla olla nimikortti mukanaan.
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Frosty Delight
Kenkäviikko on alan ammat tilaisten suurin
ostotapahtuma kenkä- ja laukkukauppiaille.

Aikavarauskalenteri:
Aikavaraukset tavarantoimittajille tehdään Nettiaika-varausjärjestelmässä. Linkki varauskalenteriin
löytyy kenkaviikko.fi -sivuston etusivulta. Mitä aiemmin pystyt suunnittelemaan oman ajankäyttösi,
sitä varmemmin saat varattua edustajalta haluamasi ajat. Aikavarausta kullekin osastolle voi käyttää
myös tarjontaan tutustumiseen ja vertailuun, jolloin muu trafiikki osastolla saadaan minimoitua, mikä
taas edesauttaa tapahtuman aikaisten turvavälien ylläpitämistä.

Pysäköinti:

@kenkaviikko #kenkäviikko

Fashion Centerin pihalla on ilmaisia pysäköintipaikkoja kameravalvonnan alla.
Hotellin yhteydessä pysäköinti on maksullista.

Majoitus:
Lue lisää: www.kenkäviikko.fi/ilmoittaudu

Varauma:
Noudatamme tarkasti yhteiskunnan ohjeita. Epidemiatilanteen muuttuessa on todennäköistä, että
yhteiskunta rajoittaa tai vapauttaa kokoontumisia tai asettaa muita ehtoja. Seuraamme tilannetta
tarkasti ja tiedotamme mahdollista uusista linjauksista nopeimmin sosiaalisen median kanavissamme Facebookissa ja Instagramissa. Nykyiset voimassaolevat ohjeet mahdollistavat Kenkäviikon
järjestämisen sekä kokoontumisrajoitteiden että tapahtuma-aikaisen huolellisen toiminnan osalta.
Pidätämme kuitenkin oikeiden muutoksiin.

kenkäviikko.fi/ilmoittaudu
Ennakkoilmoittautuminen avattu

kenkäviikko.fi/ajanvaraus
Varaa aika suoraan haluamallesi edustajalle / yritykselle

Osoite:
Fashion Centerin katuosoite on Härkähaankuja 14, Vantaa.
Osa kartoista tunnistaa vain viereisen Härkähaantien.

www. ke n kä v i i k ko . f i | Suomen Kenkäviikot ry

37. KENKÄVIIKKO
Muistiinpanot

klo

18.2.
torstai

18.–20.2.2021
19.2.
perjantai

20.2.
lauantai

klo

07.00

07.00

08.00

08.00
Alkaen klo 9

09.00

09.00

10.00

10.00

11.00

11.00

12.00

12.00

13.00

13.00

14.00

14.00

15.00

15.00

16.00

Päättyy klo 16

16.00

17.00

17.00

18.00

18.00

19.00

19.00

20.00

20.00

21.00

21.00

Osastoihin tutustuminen aamuisin klo 8-9 ja iltaisin klo 18-21, muut ajat ovat varattuja. Toivomme kaikkien noudattavan sovittuja aikatauluja.

