RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS
az Eperfesztivál Vásári Szolgáltató Partnerei részére
Tahitótfalu, 2018. június 8-10.
1. Általános információk a 2018. évi Eperfesztiválról
A Dunakanyar és a Szentendrei sziget közepén földrajzi adottságából eredően Tahitótfalu, mind a
mai napig megőrizte mezőgazdasági múltját. A hajdani gazdag termésű szőlő ültetvényeket, a
XIX.sz. végi filoxéra pusztítása után a földieper földek váltották fel. Tahitótfalu mára az eper
hazájának számít. Magyarország első és legnagyobb földiepertermő vidéke, mai, országos
ismertségét, az első alkalommal 1999-ben megrendezett Eperfesztivál megrendezésével alapozta
meg.
Az Eperfesztivál nagyon gyorsan népszerűvé vált, hiszen a nyár első és kedvelt gyümölcsének
megjelenése, az iskolaév vége, a fesztivál szezon kezdete segítségünkre volt ebben.
A 3 olykor 4 napos rendezvény programjai mindig a nagyközönség szórakoztatását szolgálták,
melyek többségében, a földieper köré kapcsolódtak. A helyszínen történő eperlekvár főzés, a helyi
cukrászda 1 nm-es epertortája, az Eperszüreti felvonulás, az Epermester Pincészet Tahitótfalui
Eperbor, mind a rendezvénynek köszönheti létrejöttét, illetve népszerűségét.
A kezdeményezés alapgondolata, a helyi hagyományok tisztelete és megbecsülése volt. Olyan
rendezvényt álmodtunk meg, amely az őstermelőket és a környékbeli kisvállalkozókat
összekapcsolja a fogyasztókkal, a helyi lakókat pedig az idelátogatókkal, és alkalmat teremt a közös
szórakozásra, kikapcsolódásra. Azóta a fesztivál, országos hírű rendezvénnyé fejlődött.
Az Eperfesztivált látványos programok, lovasok, hintók, népviseletbe öltözött szüretelők
felvonulása, szórakoztató zenei programok, kirakodóvásár teszik gazdaggá. A felnőttek és
gyermekek szórakoztatásáról színpadi műsorok és a vidámpark gondoskodik.
Az Eperfesztiválra évről évre, átlagosan 25-30 ezren látogatnak el, sokan érkeznek a fővárosból, de
a szomszédos Szlovákiából is. A rendezvény a Tahitótfalui Fesztiválparkban, a Tildy Zoltán híd Tahi
hídfőjénél kerül lebonyolításra.

2. Információk a rendezvényről
A rendezvény szervezője:
Tahitótfalu Község Önkormányzata – 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos út 4.
Ferenczy Barbara tel.: 06-30/289-1053 mail: ferenczy.barbara@tahitotfalu.hu
A vásár szervezője:
Festival Full Service Hungary Kft. – 3565 Tiszalúc, Alkotmány u. 87/A.
Gáspár Zoltán tel.: 70/313-98-64 mail: gaspar.zoltan@festivalfsh.hu
Helyszín: Tahitótfalu belvárosa, a Visegrádi út, Szabadság tér és a Duna part által határolt részen, a
Dunasor melletti, a Dunapartig tartó füves terület.

A rendezvény nyitva tartása:
- 2018. június 08. péntek 12:00 – 02:00
- 2018. június 9. szombat 10:00 – 02:00
- 2018. június 10. vasárnap 10:00 – 22:00
A kézműves vásár nyitva tartása:
- 2018. június 08. péntek 12:00 – 21:00
- 2018. június 9. szombat 10:00 – 21:00
- 2018. június 10. vasárnap 10:00 – 21:00
Programok és színpadok: Könnyűzenei színpad (főbb fellépők péntek: Dobogókő együttes; Edda
Tribute Band; Kiss Forever Band; Révész & Závodi – Piramis évek; szombat: Bon-Bon; AK-26;
Neoton Família; Arató video disco; vasárnap: Nótár Mary; Cory, The Palace; Kozmix) vásári
mulattatás, közösségi eper főzés, a rendezvényhez kapcsolódó kiállítások, egyéb kulturális
események.
A rendezvény népszerűsítése: Sajtótájékoztatók, sajtóközlemények, folyamatos tájékoztatás a
rendezvény előtt és a rendezvény alatt. Print megjelenések a Pilis Dunakanyar Hírmondó 20.000
példányszámú regionális havilapban, 5.000 példányban megjelenő Dunakanyar GO
programfüzetben, valamint a helyi és környező önkormányzati lapokban. Online megjelenések a
honlapon, facebook kampány, egyéb program honlapok (pl programturizmus.hu) és a környező
települések honlapjai, hírek, plakát és banner elhelyezések. Regionális televíziókban és rádiókban
való megjelenés, beharangozók, riportok, helyszíni közvetítések.
A programfüzet 10.000 példányban jelenik meg, A/3-as plakátok, A/5-ös szórólapok lesznek még
legyártva és a rendezvény előtt terjesztve.

3. Részvételi tudnivalók
Jelentkezők köre:
Jelentkezhetnek gazdasági társaságok, non-profit szervezetek, őstermelők, egyéni vállalkozók, stb. –
minden olyan vásári szolgáltató partner, akik rendelkeznek a tevékenységek ellátáshoz szükséges
valamennyi engedéllyel.
Jelentkezés célja:
A rendezvényen való részvételi jogosultság megszerzése.
A pályázat három körben kerül kiírásra:
- „0.” kör: olyan Vásári Szolgáltató Partnerek meghívásos kiválasztása a gasztronómia
területén, akik a szervezővel történt több éves együttműködéssel bizonyították szakmai
hozzáértésüket
- „1.” kör: hagyományos pályázati kiírás kézműves termékeket forgalmazó Vásári Szolgáltató
Partnerek részére
- „2.” kör: utójelentkezési időszak 30%-kal magasabb részvételi díjjal.
Jelentkezés tartalma:
- kitöltött jelentkezési adatlap (elektronikusan – .doc, vagy .docx formátumban)
- a forgalmazott termékek megnevezése, árlistája, fényképek a termékekről és az árusítás
megjelenéséről (elektronikusan – .doc, .docx, .jpg formátumban)
- fényképek a saját installációról és rövid leírás a műszaki paramétereiről (elektronikusan
– .doc, .docx, .jpg formátumban)

Speciális feltételek, előírások:
- Kézműves vagy kézműves jellegű termékeket forgalmazó Vásári Szolgáltató Partnerek
esetében a megjelenés a szervező által biztosított „kecskelábas” installációban (ZOFI
Rendezvényszervező Kft. (www.zo-fi.hu) által biztosított installációk), vagy a szervező
által engedélyezett, jellemzően fa szerkezetű installációban lehetséges.
- Gasztronómiával foglalkozó Vásári Szolgáltató Partnerek esetében a megjelenés fa
szerkezetű, fa borítású installációban vagy a szervező által engedélyezett installációban
lehetséges.
- A rendezvény faház beszállítója Szatmári István Kft. (fapavilonberles.hu), kapcsolattartó:
Szatmári István tel.: 70/389-63-74 mail.: fapavilonberles@gmail.com. A cég tud szállítani
2*2-es (28.000 + ÁFA); 3*2-es (38.000 + ÁFA); 4*2-es (45.000 + ÁFA); 6 szögletű
oldalanként 2 méteres fronttal rendelkező fa installációt (60.000 + ÁFA) 3*2-es.
Jelentkezés, elbírálása:
A jelentkező vásári szolgáltató partnerek közül a rendezvény és a vásár szervezői közösen választják
ki a rendezvényen megjelenők körét.
Előnyt jelent az elbírálás során, ha
- a forgalmazott termékek kapcsolatban vannak az eperrel, akár dekorációban, akár a konkrét
termékben ízesítésében, kivitelezésében,
- helyi alapanyagokból, helyi termelők által előállított terméket, szolgáltatást kínálnak;
elárusító helyüket egyedi, látványos módon díszítik,
- interaktív programokat szerveznek,
- termékeik népszerűsítésére különféle promóciókat (pl. kóstoltatást) biztosítanak,
- hungarikumokat, tradicionális magyar élelmiszert, italokat kínálnak,
- különleges egyedi termékeket forgalmaznak.
Részvételi díj, a Vásári Szolgáltató Partnerek tervezett összetétele:
Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t. A szolgáltató partnerek mennyisége és a részvételi ár
tájékoztató jellegű, de a vásár lebonyolítója törekedni fog arra, hogy egyetlen adott termékből se
legyen túlkínálat.
- 17 kézműves, kereskedő Vásári Szolgáltató Partner (minden, ami nem helyben ehető
vagy iható, valamint méz, lekvár, egyéb élelmiszer) egységes „kecskelábas”
installációval 3 méteres fronttal (kb. 2 méter a front mellé pedig egységesen 1 méter
pakolható) 30.000 Ft.
- 5 kézműves, kereskedő Vásári Szolgáltató Partner (minden, ami nem helyben ehető
vagy iható, valamint méz, lekvár, egyéb élelmiszer) saját jellemzően fa szerkezetű
installációval 35.000 Ft
- 2 húsos Vásári Szolgáltató Partner (2 méteres frontra vetítve) 80.000.- Ft.;
- 2 sajtos Vásári Szolgáltató Partner (2 méteres frontra vetítve) 60.000.- Ft. – egy partner
előzetesen kiválasztva
- 2 nagymelegkonyha (9- 15 méter közötti értékesítési fronttal) – előzetesen kiválasztva
- Sós kiegészítő gasztronómia:
2 db lepény, juhtúrós lepény, krumpli lángos – előzetesen kiválasztva
1 db olajos lángos – – előzetesen kiválasztva
1 db Hot dog – előzetesen kiválasztva
1 db street food jellegű (hamburger, tészta, leves, stb) – 100.000 Ft.
- Édes kiegészítő gasztronómia:
2 db kürtös kalácsos – – előzetesen kiválasztva

2 db Churros – – előzetesen kiválasztva
1 db helyben sütött rétes – 50.000 Ft
3 db egyéb (pl.: jégkása, popcorn, stb) – – előzetesen kiválasztva
2 db vásári édességes – előzetesen kiválasztva
1 db „gombócos” fagylaltos – előzetesen kiválasztva
1 db „gépi” fagylaltos – előzetesen kiválasztva
-

Alkohol és alkoholmentes italok:
1 db kávé – előzetesen kiválasztva
1 db pálinkás – előzetesen kiválasztva
2 db bor/fröccs – előzetesen kiválasztva
2 db gyümölcsboros – előzetesen kiválasztva
2 db kézműves sörös 150.000 Ft. 1 partner előzetesen kiválasztva
1 db koktélos/limonádés 100.000 Ft.

Teljes részvételi díj kiszámításának módja:
Részvételi díj + igény szerinti installáció bérlés + ÁFA = a vásáron való megjelenés teljes bruttó
költsége.
A jelentkezés benyújtásának módja:
A http://www.eperfesztival.eu/ portálról letöltött, vagy elektronikus levélben igényelt/elküldött
„Részvételi
adatlap”
és
kötelező
mellékleteinek
kitöltése
és
elküldése
a
gaspar.zoltan@festivalfsh.hu mail címre.

A vásárral kapcsolatos releváns határidők:
Jelentkezési időszak: 2018. április 26. – május 4.
Utójelentkezési időszak: 2018. május 05 - 09.
Jelentkezések elbírálása: 2018. május 09-ig
Szerződéskötési időszak: 2018. május 14-ig
Részvételi díj fizetési határideje: 2018. május 23.
Bepakolás kezdete: 2018. június 07. 12:00
Vásár nyitása: 2018. június 08. 12:00
Vásár zárása: 2018. június 10. 22:00
Elérhetőségeink, információk:
A vásáron való megjelenéssel kapcsolatban:
Festival Full Service Hungary Kft. – 3565 Tiszalúc, Alkotmány út 87.
Gáspár Zoltán tel.: 70/313-98-64 mail: gaspar.zoltan@festivalfsh.hu
A rendezvénnyel kapcsolatban:
Tahitótfalu Község Önkormányzata – 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos út 4.
Ferenczy Barbara tel.: 06-30/289-1053 mail: ferenczy.barbara@tahitotfalu.hu

