
AVINURME TÜNNILAADA MÜÜGIALADE LÜHIKIRJELDUS JA

KAUPLEMISMISKOHTADE  HINNAKIRI 2023

Müügialad Avinurme Tünnilaadal

1) staadioni muruala  ( 8 sirget müügirida,  esiosas  käsitöö, koha sügavus  6 m ) 

2) staadioni tribüünisirge, tagumise kalda ja kaare äärne  ( kohtade sügavus varieerub, 

maastikust olenevalt ei saa igal pool auto platsil olla ) 

3) laululava ümbrus ( esikaarel  ja lava esisel kauplemiskohal EI tohi olla autot/haagist )  

4) lillemüügi plats ( alfalteeritud plats, III müügireaga )

5) tenniseväljak  ( asfalteeritud plats,  müük raja ääres- st sügavus platsi lõpuni ) 

6) võrkpalli liivaväljak ( kaetakse 4-5 m sügavuses kummimattidega, autoga olla ei saa ) 

7) teeäärsed müügikohad ( skatepargist ja tenniseväljakust edasi )

8) COOPI poe tagune maa-ala  ( lasteatraktsioonide ala ) 

KÄSITÖÖ MÜÜGIPILETI HINNAD

I ja VIII reas, tagakalda ääres  ( jooksuraja kõrval ) ning II ja III müügireas 12 €/m

IV ja V müügireas ( II vahekäigu äärsed ) müügikohad 10 €/m

VI ja VII müügireas ( III vahekäigu äärsed ) müügikohad 8 €/m

müügikoht staadionile tuleva tee ääres 10 €/m

TÖÖSTUSKAUBA MÜÜGIPILETITE HINNAD

VIII reas ja kalda ääres ( jooksuraja kõrval ) 25 €/m

II müügireas ( I vahekäigu ääres ) 15 €/m

III müügireas ( I vahekäigu ääres), IV ja V müügireas ( keskmine vahekäik ) 20 €/m

VI ja VII müügireas III vahekäigu ääres ) 15 €/m

Müügikoht staadionile tuleva tee ääres 15 €/m

LILLEMÜÜGI PLATSI MÜÜGIPILETITE HINNAD

Lillemüügi platsi 2 esimest kohta on müügikohad toidukaubale, ülejäänud müügiala on 

mõeldud lillede ja istikute müügikohana

Platsi esimesed kohad 12 €/m

Platsi teise rea müügikohad 10 €/m

Platsi tagumise rea müügikohad 5 €/m

Lillede ja taimede müügikohad teeäärsetes müügikohtades 12 €m

MUU KAUBANDUSE  HINNAD( lõbustus, atraktsioonid, reklaam, mängud  jms ) 20 €/m

TOITLUSTAMINE 

Toitlustamiseks 5 müügiala: 3 staadioni I reas, 1 staadioni keskel, 1 tenniseväljakul

müügikoht alates 20 meetrist 30 €/m

müügikoht 6 kuni 10 m 40 €/m

TOIDUKAUBA MÜÜK

Talutooted, pagaritooted, juust, mesi, jäätis, maasikas, kali, kohv, kohvijoogid, 

hapendatud kurgid, maiustused jne 20 €/ m

Suitsulihatooted, kala ja kalatooted, koduõlu, vein jms 30 €/m


