
INFO TILL MARKNADSFÖRSÄLJARE

Efterlängtad vårmarknad i Kristinestad
KRISTINESTADS VÅRMARKNAD LÖR.−SÖN. 23−24.4.2022
 
Marknadstraditionerna i Kristinestad hör till de äldsta i landet. Marknader har arrangerats oavbrutet 
sedan år 1783. Numera arrangeras Kristinestads traditionsrika marknader gemensamt av Kristinestads 
näringslivscentral och TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus som är Finlands ledande expert 
inom torg- och marknadshandel. Målet med samarbetet är att säkerställa marknadernas kontinuitet och 
en positiv utveckling. 

I Kristinestad har man verkligen längtat efter Vårmarknaden eftersom den på grund av 
coronarestriktionerna inhiberats två år i följd. Nu på Vårmaknaden kommer det att finnas 
försäljningsplatser på Salutorget, Rådhuset, Rådhusparken och Västra Långgatan. Tivoli med många 
apparater och mycket skoj kommer att finnas i Rådhusparken. 

Marknaderna utvecklas
Marknaderna i Kristinestad utvecklas på många olika sätt. En av de största förändringarna har varit en 
stark ökning av marknadsföringen. Förnyandet av vägreklamen har varit en stor satsning. Nu kan man 
redan på långt avstånd visuellt känna igen vägreklamen som äkta Kristinestadsreklam. Vi har placerat 
400 st. nya stora vägreklamskyltar runt om i landskapet. Dessutom har annonseringen i tidningarna 
utökats till landskapstidningarna Ilkka-Pohjalainen och Satakunnan Kansa. Även i övrigt används 
ansenliga tilläggsresurser för marknadsföringen för att alla marknader ska fungera på bästa möjliga sätt
och kommersen ska vara så bra som möjligt. 

Marknadsförsäljarnas parkering finns på svenskspråkiga högstadiets gårdsplan. Det nya 
parkeringsområdet finns på ett utmärkt läge direkt bakom Rådhuset i marknadsområdets omedelbara 
närhet. Marknadsförsäljarna får använda skolans duschar och toaletter.

Försäljningsplatserna är fortsättningsvis förmånliga, vilket lockar försäljare från hela Finland till 
marknaderna i Kristinestad.

Sommarmarknaden ordnas i fyra dagar tors.–sön. 14 - 17.7.2022 och den traditionella 
Mikaelimarknaden på hösten i två dagar lör.-sön. 1-2.10.2022.

För platsreserveringar eller ändringar, kontakta TMK:s kontor 020 749 8700 eller www.markkina.net

Med vårmarknadshälsningar

Angelique Irjala 
NÄRINGSLIVSCENTRALEN I KRISTINESTAD 
040 569 3796
angelique.irjala@krs.fi
www.businesskristiinankaupunki.fi

Ari Kallas
TMK TORI- JA MARKKINAKAUPAN PALVELUKESKUS
Tfn 020 749 8700                                                               
ari.kallas  @markkina.net  
www.markkina.net        
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