
 

 

 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram ! 

A járvány miatt hozott intézkedések következményei súlyosan érintenek mindannyiunkat. A 

Memories boltjainak többsége is az év jelentős részében – és most is – kénytelen zárva tartani. 

A turisták elmaradása a nyári hónapokban sokakat hozott nehéz helyzetbe, akik így legfeljebb az év 

végi, karácsonyi vásároktól remélhettek valamennyi kárpótlást. Azóta kiderült, hogy a jelenleg 

érvényes szabályok szerint ezek a vásárok mindenütt elmaradnak, így a Vörösmarty téren és a 

Bazilikánál is. A jelenlegi szabályok szerint ugyanakkor az üzletek este 7-ig nyitva tarthatnak. 

Meggyőződésünk, hogy az emberek az idén is szívesen vennének karácsonyi ajándékot a 

szeretteiknek. Közös érdekünk, hogy erre az igényre alapozva mentsük a menthetőt. Ezért azt 

tervezzük, hogy – természetesen a járványügyi előírások betartásával – Adventi Kézműves Vásár 

helyett egy beltéri bemutatkozási, vásárlási lehetőséget szervezünk a Memories of Hungary 

Hercegprímás utcai üzletében, a Bazilikánál, ahol a hely adott.  

Megfelelő számú jelentkező esetén a tervezett kezdési időpont december 4-e, a vége 2021. január 3. 

A terv lényege dióhéjban a következő: 

 A kézműves termékek értékesítése a Memories of Hungary alkalmazottai által történik, 

igény esetén maga a kézműves is részt vehet az eladásban.  

 A résztvevők a hely adottságainak függvényében külön falfelületet és/vagy kis pultot, 

szigetet kapnának.  

 A termékek beszállítása 12.03-12.09 között történhet a Hercegprímás utca 8-ba, 

szállítólevéllel. Árutöltés: heti 1 alkalommal, minden hétfőn. 

 A részvételnek külön díja, „helypénz” nincsen. Az árképzésnél30% jutalékkal kell számolni, 

tehát ez szerepeljen a bruttó fogyasztói árban.  

Amint a bemutatkozás keretei összeállnak, kommunikációs kampánnyal – sajtóközleménnyel, FB- és 

Google-hirdetésekkel, helyszíni reklámmal – adnánk hírt magunkról, a résztvevők saját 

kommunikációs csatornáival megtámogatva. Ezekhez a grafikai anyagokat biztosítjuk.  

Természetesen mi magunk sem tudjuk, hogyan alakul addig még a járványhelyzet, és hogy 

ténylegesen mennyi vásárlóra számíthatunk majd. De veszíteni valónk a vásárral nincs, az érdekünk 

pedig közös, hogy megpróbáljuk. 

A részvételi szándékkal, a nyilván felmerülő számos technikai kérdéssel kérjük, keressétek Gombai 

Dórát a 06307326445 számon illetve a gombai@memoriesofhungary.hu mail címen.  

Várjuk érdeklődéseteket. 

Üdvözlettel: 
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