NÄYTTELYSOPIMUS
Näyttelyn nimi:_______________________________________________________________

Taiteilijan nimi ja yhteystiedot:

___________________________________________________________________________
Puh.&fax. ________________
GSM _____________________
email:______________________________________________________________________
kotisivut:___________________________________________________________________
tilinumero:__________________________________________________________________

Näyttelyn ajankohta: __.__.-__.__.20__
Näyttelytila: ___Huone 1 ___Huone 2 ___Huone 3 ___Ullakko ___Kaksi huonetta ___Kolme huonetta
NÄYTTELYVUOKRAT 2018
Näyttelyvuokrat:
Huone 1
Katutason galleria / tilavuokra + kutsut + vakuutus+ markkinointi 550 euroa
Huone 2
Katutason galleria / tilavuokra + kutsut + vakuutus+ markkinointi 650 euroa
Huone 3
Katutason galleria / tilavuokra + kutsut + vakuutus+ markkinointi 700 euroa
Ullakko (vain kesäisin)
Katutason galleria / tilavuokra + kutsut + vakuutus+ markkinointi 1400 euroa

Kahden huoneen yhteishinta 1200 euroa / kk (vain katutaso)
Kolmen huoneen yhteishinta 1800 euroa / kk (vain katutaso)

Yhteis- ja ryhmänäyttelyt ______€ / näytteilleasettaja
Näyttelyvuokra veloitetaan näyttelyn alkaessa. Vuokra tulee olla tilitetty kokonaisuudessaan ennen
näyttelyn ripustusta.
Näyttelyvuokraan sisältyy postituslistalle lähetettävä sähköinen kutsu, näyttelytilan siivous, vakuutus,
lehdistötilaisuus, markkinointi gallerian esitteissä ja internetissä sekä näyttelyn valvonta. Galleria varaa
mahdollisuuden käyttää näyttelytilaa muuhun gallerian toimialaan liittyviin kutsu- ja edustustilaisuuksiin.
Galleria varaa oikeuden järjestää galleriatiloissa avoimia yleisötilaisuuksia näyttelyn aukioloaikoina. Nämä
tilaisuudet ovat osa markkinointia. Näyttelyn markkinointi alkaa heti kun näyttelysopimus on allekirjoitettu.

Näyttelyn peruuntuessa taiteilijan toimesta tulee peruutus toimittaa kirjallisena galleriaan viimeistään
3(kolme) kalenterikuukautta ennen sovittua näyttely ajankohtaa. Galleria veloittaa 50% sovitusta
näyttelyvuokrasta, mikäli peruutus tapahtuu tämän jälkeen.

MYYNTIPROVISIO
Myyntiprovisio 30% + ALV.
Töiden hinnoittelun toivomme tapahtuvan yhdessä galleristin kanssa. Hinnoittelu kuuluu
näyttelyvuokraan. Tilitys myydyistä töistä näyttelyn päättyessä.

NÄYTTELYN RIPUSTUS JA PURKU
GalleriAri veloitus ripustuksesta ja purkamisesta ilman taiteilijan apua on 100,00€, ullakkogallerian
osalta 150,-€.
Taiteilijan osallistuessa ripustukseen avustamme maksutta näytteilleasettajaa ripustus- ja purkutöissä.
Ripustus: ____taiteilija ____GalleriAri
Purku: ____taiteilija ____GalleriAri
Töiden toimituksesta sovittu seuraavaa:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Toimitus ____€ maksetaan näyttelyn päättyessä.
Näyttelyn ripustuspäivä on pääsääntöisesti kuukauden 1.päivä ja purkupäivä kuukauden viimeinen päivä.
Maanantaisin galleria on suljettu. HUOM! Galleria perii töiden säilytyksestä 10,-€/vrk lisämaksua.

AVAJAISET
Avajaiset: ___järjestetään ___ei järjestetä
Avajaiset pidetään ___.___.20__ klo __
Avajaiset järjestää: ____taiteilija itse ___GalleriAri
GalleriAri järjestää avajaistarjoilun 40€ lisämaksusta. Tarvittavat pöydät, lasit ja tarjoiluastiat löytyvät
Galleriasta.
Avajaisista sovittu seuraavaa:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________

LEHDISTÖTILAISUUS:
___.___.___ klo ___
Lehdistötilaisuudessa taiteilijan tulee olla läsnä.

MARKKINOINTI:
Taiteilijan tulee toimittaa viimeistään 8 vk ennen näyttelyn ajankohtaa kuvia töistä. Kuvamateriaali
digitaalisena. Valokuvien ja diojen skannauksesta erillinen 10,- € käsittelymaksu. Näyttelyä
markkinoidaan gallerian kotisivuilla, paikallislehdissä ja gallerian esitteissä. Taiteilija toimittaa
ansioluettelonsa sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä ja mahdollisimman pian kuvia aiemmasta
tuotannosta markkinointia varten. Taiteilija luovuttaa kuvamateriaalin GalleriArin käyttöön korvauksetta.
Taiteilijan kuvamateriaalia Galleria saa käyttää ainoastaan näyttelyn markkinointiin esitteissään,
internetsivuillaan ja lehtimainoksissa sekä tiedotteissa. Kuvamateriaalin yhteydessä mainitaan aina tekijä.

VAKUUTUS:
Työt ovat vakuutettuja näyttelyn ajan. Kuljetusmatkat eivät sisälly vakuutukseen.

______________, ___.___.20___

___________________________
taiteilijan allekirjoitus

_________________________________
GalleriAri

GSM 050 5185199
Kasarminkatu 3, 50100 Mikkeli

