
Dragi participanţi,

Ne aflăm la un pas de a 3-a ediţie ArtBoutique si aşteptăm cum nerăbdare să vă  
cunoaştem! Pentru că această ediţie se desfăşoară în aer liber, avem plăcerea să vă anunţăm  
că ArtBoutique îşi va uni ideile, spaţiul şi perioada de desfăşurare cu binecunoscutul festival  
ARTmania, care, în acest an, aduce publicului din întreaga ţară, un plus de distracţie şi mult  
mai multă muzică, prin amplasarea unei scene în Piaţa Mică, unde se vor desfăşura concerte cu  
intrarea liberă pe toată perioada festivalului.

Ţinând cont de aceste aspecte, am convenit cu organizatorii acestui festival să creăm 
un spaţiu unitar, în care muzica bună şi produsele create de voi să formeze o atmosferă cu  
adevărat specială.

Acestea fiind spuse, urmează detaliile organizatorice pe care vă rugăm să le citiţi cu  
atenţie şi să le respectaţi pentru o cât mai bună desfăşurare a evenimentelor:

✿   Programul de expunere este între orele 9 dimineaţa şi 23 seara, de vineri până  
duminică;

   ✿ Participanţii care nu vor sosi vineri la ora 9, vor avea locul rezervat până în  
momentul sosirii.

 ✿ Spaţiul de expunere pentru fiecare participant este de 1,25x2 m (ţineţi cont că latura  
de 1,25 m este cea vizibilă clienţilor). 

 ✿ Pe toată suprafaţa de desfăşurare a ArtBoutique vor exista umbrele de 3x3 m, având  
aceeaşi culoare, motiv pentru care vă rugăm să nu folosiţi alte metode de protecţie decât dacă 
este absolut necesar.

 ✿ Piaţa Mică  trebuie eliberată pe perioada nopţii, organizatorii nefiind resposabili  
pentru obiectele pierdute/furate. În acest sens vom încerca să găsim un spaţiu de depozitare  
cât mai aproape de locul evenimentului., iar rugămintea noastră este ca bagajul, care urmează  
să fie depozitat, să fie cât mai compact şi cu dimensiuni cât se poate de mici.

 ✿ Accesul cu maşina în piaţă se poate face prin partea veche a Sibiului, de pe strada 9  
Mai, urcând pe sub Podul Minciunilor.

 ✿ De poziţionarea  fiecărui participant ne vom ocupa noi, mergând pe ideea de  
combinare a produselor: ex.: bijuterii, accesorii, obiecte decorative, haine -  bijuterii, accesorii,  
obiecte decorative, haine, etc.

 ✿ Fiecare expozant este responsabil de curăţenia şi ordinea în jurul standului său! După 
cum multi ştiţi deja, va exista un premiu pentru cel mai frumos stand, şi anume recuperarea  
taxei de înscriere!



  ✿ Nu suntem responsabili pentru cazarea participanţilor, însă, vă atenţionăm că  în  
acea perioadă locurile de cazare în oraş vor fi limitate, de aceea, o soluţie bună este, ori să  
faceţi rezervare din timp, ori să apelaţi la prieteni şi cunoştinţe.

✿ Din păcate nu vom mai putea organiza concursul de Şotron şi Sărit Elastic, deoarece 
Piaţa Mică va fi ocupată de scenă, terase (unde se vor comercializa băuturi răcoritoare şi bere)  
şi standurile ArtBoutique.

 ✿ Fiecare participant va primi un ecuson pe care este obligat să-l poarte pe toată  
perioada evenimentului.

✿ In speranţa că veştile noastre vă aduc bucurie, vă aşteptăm cu drag şi vă dorim multă  
inspiraţie!

Dacă aveţi şi alte întrebări, nu ezitaţi să ne contactaţi!

Organizatori, 
               Diana Micu                                                                                  04 August 2010

Poenariu Ana-Maria


