Nishicon 2019 Dealer informatie.
For an English version, contact us at info@nishicon.nl/ dealers@nishicon.nl
In dit document staat informatie voor standhouders voor Nishicon 2019.
Als u naar aanleiding hiervan nog vragen of opmerkingen heeft kunt u
altijd contact met ons opnemen via dealers@nishicon.nl (liefst in het
engels) of voor algemene vragen via info@nishicon.nl (ook in het
Nederlands)
Ook tijdens Nishicon 2019 kunt u altijd een staflid of een gopher
aanspreken als er iets is. Gedurende de openingstijden van de dealerroom
is het Dealerroom Staflid of anders een waarnemend gopher aanwezig in
de dealerroom.
Naast dit informatiedocument heeft u als het goed is ook het
inschrijfformulier. Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld
opgestuurd te worden naar dealers@nishicon.nl. Hierna krijgt u per e-mail
het dealercontract en de factuur van de kosten van de stand en tickets. In
het inschrijfformulier vindt u ook al onze prijzen.
Het dealercontract dient volledig gelezen en ingevuld te worden, en naar
ons teruggestuurd te worden.
Ook zijn de huisregels voor de dealers van toepassing. Deze zijn te vinden
op onze website, www.nishicon.nl, onder ‘huisregels’.
Wij hopen op een soepele samenwerking en een prettig en succesvol
weekend tijdens Nishicon 2019.
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Openings- en sluitingstijden.
Nishicon 2019 wordt gehouden op 25 t/m 26 mei 2019. De openingstijden
van de dealerroom zijn als volgt:
Zaterdag 11:00 - 19:00
Zondag
10:00 - 18:00.
Vanaf zaterdag 7:00 uur kunnen dealers de zaal in om hun stand op te
zetten.
Afbouwen gebeurt op zondag vanaf 18:00. Het is uiteraard mogelijk voor
elke dealer hiermee eerder te beginnen, indien dit wenselijk is.
Zondag om 20:00 dient de dealerroom leeg en schoon te zijn.
In overleg met de dealerroommanager is het eventueel mogelijk de
vrijdag voor Nishicon al goederen uit te laden. Neem hiervoor contact op
via dealers@nishicon.nl.
Kosten.
Alle prijzen staan vermeld in het inschrijfformulier. Het basispakket
bestaat uit 1 tafel en 2 dealertickets. Dit kan worden uitgebreid met meer
tafels, ruimte, en tickets. De prijs van het basispakket is gelijk aan de
prijs van een tafel en 2 tickets. De ticketprijzen zijn, net zoals de reguliere
bezoekerstickets, afhankelijk van de datum dat er wordt besteld.
Indeling.
Voor aanvang van Nishicon wordt de dealerroom plattegrond toegestuurd
aan alle dealers. De dealers staan verspreid over de 2 grote zalen op de
begane grond. Beide zalen zijn prima bereikbaar voor laden en lossen.
De tafels zijn 1 meter diep, en tafels kunnen besteld worden per hele
meters.
Hotelkamers.
Voor Nishicon 2019 hebben wij meerdere kamers gereserveerd voor
standhouders. De kamers zijn de zelfde arrangementen als waar onze
bezoekers ook uit kunnen kiezen. Standhouders kunnen enkele weken
eerder boeken dan reguliere bezoekers. De link via welke je boeken kan
wordt per e-mail verstuurd. Wanneer deze link openbaar gemaakt wordt
voor onze reguliere bezoekers kan je deze volgen. Deze zal te vinden zijn
op onze website: http://www.nishicon.nl/locatie
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Mocht het zo zijn dat de kamers uitverkocht zijn dan kunt u contact
opnemen met ons voor een extra kamer.
Meer informatie over de hotelkamers is te vinden via de boekingslink.

Consumpties.
De locatie van Nishicon 2019, Theaterhotel Almelo, heeft een eigen
catering met meerdere locaties om eten en drinken te halen.
Daarnaast biedt de locatie ook lunchpakketten aan voor standhouders.
Tijdens Nishicon zelf is het mogelijk via het hotel zelf deze lunchpakketten
te bestellen. Deze zullen €12,50 per stuk zijn.
Het is in niet toegestaan om eigen etenswaren mee te nemen en te
consumeren. De verkoop van Japanse snacks ed. zal geen probleem zijn,
maar het moet duidelijk worden gemaakt dat deze niet binnen de locatie
mogen worden genuttigd.

Bootleg en goodie-bags.
Het is ten strengste verboden voor dealers om bootleg merchandise te
verkopen. Hier hechten wij als organisatie veel waarde aan. Met bootleg
wordt bedoeld goederen die zonder officiële licentie van de rechthebbende
eigenaar zijn vervaardigd en die kopieën zijn van originele producten,
zoals DVD's, kleding, figures en andere artikelen. Deze zijn vaak veel
goedkoper en zijn veelal van inferieure kwaliteit in vergelijking met de
officiële goederen. Op elk product moet een copyright tekst staan, waar
de naam van het rechthebbende bedrijf op staat. Wij zullen als organisatie
hier dus waakzaam op zijn, en de te koop aangeboden goederen bij iedere
stand controleren.
Indien bij een dealer toch bootleg producten worden gevonden, zal deze
eenmalig gevraagd worden alle bootleg producten weg te halen. Bij
weigering of bij een tweede keer zal het dealercontract ontbonden worden
en zal de dealer gevraagd worden het terrein te verlaten. Hierbij zal geen
restitutie plaatsvinden van de stand- en ticketkosten.
Omdat het voor onze crew onmogelijk is om goodie-bags te controleren op
bootlegs zullen deze in het geheel niet toegestaan worden!
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Borg en opruimen.
Om zekerheid te krijgen dat de dealerroom zondag om 20:00 schoon en
leeg is, betalen alle dealers een borgsom van € 5,- per tafel, met een
maximum van € 25,-. Deze borgsom wordt bij het schoon achterlaten van
de ruimte terugbetaald. Indien er wel na 20:00 nog afval of goederen bij
de stand staan, zal de locatie, Theaterhotel Almelo, hiervoor kosten in
rekening brengen. Deze zullen door ons worden voldaan via de borg.
Omdat de locatie niet over voldoende steekkarren en wagentjes beschikt
is het verstandig om, indien nodig, hier zelf voor zorg te dragen, om zo te
waarborgen dat op zondagavond alles tijdig opgeborgen kan worden.
Wijzigen en annuleren.
Vanaf 1 maand voor de conventie, 24 april 2019, is annuleren of het
verminderen van het aantal tafels/tickets, behoudens uitzonderingen, niet
meer mogelijk. Vanaf 2 weken voor de conventie, 10 mei 2019, kunnen
wij niet meer garanderen dat er nog extra tafels kunnen worden besteld.
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