Varausohjeita
❖ Varaa paikkasi ajoissa.
❖ Vuokra-aika alkaa heti aamusta kirpputorin auettua. Tavarat voi tuoda jo edellisenä
iltana puolta tuntia ennen sulkemisaikaa. Vuokra-ajan päättyessä pöytä on oltava
tyhjennetty viimeistään tuntia ennen sulkemisaikaa. Varaa tyhjentämiselle tarpeeksi
aikaa, ettet jää seuraavan myyjän tielle!
❖ Hinnoittelussa käytetään viivakoodilappuja, joita saat kirppikseltä. Jos haluat
seurata mitä tuotteita on myyty, tee listaus myyntiin tuoduista tuotteista. Käytä
kirppiksen antamia viivakoodillisia hintalappuja. Omien lappujen tekeminen ei
ole sallittua. Maksu myydyistä tuotteista menee omalle tilille vain viivakoodien
avulla.
❖ Suosittelemme hinnoittelemaan tuotteet netissä. Silloin kassa lukee tuotteen
hinnan viivakoodista, eikä virheen mahdollisuutta ole.
❖ Jos teet laput käsin, hinnoittele oikein: kirjoita hinta niin selvästi, että
väärinymmärryksen mahdollisuutta ei ole. Merkitse ylös tuotteen tarkka kuvaus ja hinta
alas oikealle. Varaa hintalappujen kirjoittamiseen aikaa, sillä tarkan tuotteen
kuvauksen sisältävät laput vähentävät hintalappujen vaihtamisten, näin ollen myös
varastamisen mahdollisuutta!
❖ Jos haluat alentaa tuotteen hintaa, tee se aina uudelle lapulle, älä sotke uutta
hintaa vanhan päälle. Emme myy tuotteita joiden hintalappua on sotkettu!
❖ Tuomalla siistejä, ehjiä tavaroita/vaatteita ja käymällä viikon aikana järjestelemässä
pöytääsi, pysyy pöytä sekä myyntiympäristö siistinä. Älä tuo kaikkea tavaraa kerralla,
jos mahdollista, vaan lisäile tavaraa sopivasti niin, että asiakkaiden on mukava katsella
pöytääsi.
❖ Tuotteet kulkeutuvat usein vääriin pöytiin, jolloin omia kadonneita vaatteita tai
esineitä kannattaa etsiä joko muista pöydistä tai ”kenen-pöydästä”, joka
sijaitsee huonekaluhallin perällä. Muista tarkistaa myös muista pöydistä,
huonekalualueelta ja yläkerrasta. Kadonneita tavaroita kannattaa tulla etsimään
myös vuokra-ajan jälkeen. ”Kenen-pöydässä” säilytämme tavaroita vähintään
yhden viikon.
❖ Varashälyttimiä voi vuokrata kassalta. Hälytinhinnasto: kovat hälyttimet 20snt/kpl,
vaijerihälyttimet 30snt/kpl ja tarrahälyttimet 30snt/kpl. Jos olet epävarma, mitkä
hälyttimistä sopivat myynnissä oleviin tuotteisiin, kysy apua kassalta! Hintalappu tulee
sijoittaa hälyttimen ja nastan väliin, jos hintalappu on asetettu toisin, tuotetta ei
myydä.
❖ Muut arvokkaat tavarat on hyvä laittaa vitriiniin. Vitriinin minimiveloitus on
5€/vko. Hinnat vaihtelevat vitriinipaikan koosta riippuen 5€-15€/vko.
❖ CD- ja DVD-levyt voi tuoda kassalle säilöön, jos myyjällä on levyille oma juoksevin
numeroin varustettu säilytyskotelo. Emme ota vastaan irtonaisia CD/DVD-levyjä!
Levykansio säilytys kassalla on maksullista: 3€/vko pieni kansio ja 5€/vko iso kansio
❖ Johdot, avaimet, kaukosäätimet yms. voi myös tuoda kassalle säilöön
veloituksetta.
❖ Vuokra-aikanasi sinulla on mahdollisuus laittaa taulut ja valaisimet niille tarkoitetuille
paikoille esille myymäläämme.
❖ Lisätietoja saat kassalta tai numerosta 09-2903830.

