TRŽNICE DEPO
nabídka pro nájemce
V prostoru kreativní zóny DEPO2015 vznikne na podzim roku 2018 tržnice,
tržnice, která bude určena jak pro stálé
nájemce, tak i pro provoz krátkodobých akcí – trhů nejrůznějšího zaměření. Pouštíme se tak do nelehkého
úkolu, o kterém se v Plzni již dlouho diskutuje.
diskutuje Představa čerstvých surovin, jako jsou například
nap
ryby a
zelenina, je lákavá, ovšem v českých
kých zeměpisných
zem
šířkách
kách trochu pošetilá. Jsme přesto přesvědčeni, že
Plzeň může
že mít svou moderní tržnici, která kombinuje čerstvé produkty s designem a službami.
Věříme, že pod střechou
echou krásné industriální haly ze 30tých
30t
let nalezne místo pro stálý provoz
provo např obchod
bez obalu, květinářství,
ství, design shop, prodejna koření, čii jiných trvanlivých potravin
potravin, ale i další doplňkové
služby, které mají blízko například ke gastronomii či řemeslu. Doplní
oplní tak toto místo službami pro nákup i
odpočinek. Především u stálých
ých prodejců
prodejc bude výhodou, aby měli aktivní prodej i v tzv. on-linu, a využili tak
velkou přednost
ednost areálu DEPO2015, kterým je dostupné parkování. Potenciální nájemci si musí uvědomit,
uv
že by podnikali v prostoru, který je do velké míry závislý na pohybu návštěvníků
návštěvníků v rámci akcí, festivalů
apod. To s sebou přináší benefity,, ale zároveň
zárove i některá omezení.
Výhodou jistě je, že Vaši zákazníci mohou využít řadu služeb v areálu, ať jím je návštěva interaktivních
výstav s rodinou, kavárna, Step studio, otevřená dílna – Makerspace čii Predator Gym.
řit pouze příjemné
íjemné místo pro nákupy a trávení volného času, ale také
Cílem projektu ovšem není vytvořit
rozvoj vzdělávání v oblasti ekologie, zdravého životního stylu, řemesla
emesla a dalších témat
témat, a to především
formou přednášek, workshopů apod.

Tržnice bude propojena s prostorem kavárny (segment skleníku se stříškou
st
vpravo dole) – obsluha vydává nápoje i teplá jídla
na obě strany dle aktuálního programu.

Stálý provoz
Pro stálý pronájem jsme pro Vás připravili
řipravili 2 druhy prostor:

a) Částečně prosklený lodní kontejner
Varianta „Trh“ – ve všední dny jsou dřevěné
ěné stánky nahrazeny sezením a volnočasovými aktivitami

kontejner se zastřešenou předzahrádkou
edzahrádkou (využitelnou pro sezení či
Jedná se o 4 kusy upravených lodních kontejnerů
vystavení zboží). V kontejnerech je k dispozici rozvod elektrické energie (230V) a internet.
Cena pronájmu:
Kontejner (D:
D: 6m, H: 4,5m V:3m = 27 m2): 3 000,- Kč/měsíc + DPH, energie 1 200,200, Kč/měsíc + DPH.
K dispozici nájemcům je sklepní
klepní kóje – sklad 50 Kč/m3/měsíc + DPH
Cena služeb zahrnuje:
topení el. přímotopy, standardní služby recepce (přejímání
(p ejímání listovních zásilek, informování návštěvníků,
návšt
atd.), internet (sdílené symetrické připojení
připojení download/upload 50 Mbps/50Mbps, pro vlastní síť
sí wifi uvnitř
objektu je nutné použití router SIT MP, cena 100,100, Kč/měsíc), využitíí zasedací místnosti s kapacitou pro 15
osob, pozvánky na vybrané akce v DEPO2015, propagace v rámci komunikace DEPO2015 (facebook, web
atd.).

Předpokládaný
edpokládaný termín zahájení provozu: konec září 2018.
Podmínkou provozu je otevírací doba minimálně
minimáln 5 dnů v týdnu, minimálně 4 hodiny denně.
denn
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b) Skleník

Varianta „Trh“ – ve všední dny jsou dřevěné stánky nahrazeny sezením a volnočasovými aktivitami

Jedná se designový prostor, tzv. Skleník, který sousedí s bistrem. K dispozici je vytápění, klimatizace,
rozvody elektrické energie (230V), voda, odpad a internet. Skleník si lze pronajmout celý nebo jen jeho
částí (oddělení prostor pomocí příček):
Cena pronájmu:
Celý Skleník (D: 15,36m, H: 3m, V: 3,780m = 46,08 m2):
6000,- Kč/měsíc + DPH, energie 3.000,- Kč/měsíc + DPH

Další varianty:
Část Skleníku (D: variabilní, H: 3m, V: 3,780m):
150,- Kč/m2/měsíc + DPH, energie 65,- Kč/m2/měsíc + DPH
K dispozici nájemcům je sklepní kóje – sklad 50 Kč/m3/měsíc + DPH

Cena služeb zahrnuje:
topení el. přímotopy, klimatizace, standardní služby recepce (přejímání listovních zásilek, informování
návštěvníků, atd.), internet (sdílené symetrické připojení download/upload 50 Mbps/50Mbps, pro vlastní síť
wifi uvnitř objektu je nutné použití router SIT MP, cena 100,- Kč/měsíc), využití zasedací místnosti
s kapacitou pro 15 osob, pozvánky na vybrané akce v DEPO2015, propagace v rámci komunikace
DEPO2015 (facebook, web atd.).
Předpokládaný termín zahájení provozu: konec září 2018.
Podmínkou provozu je otevírací doba minimálně 5 dnů v týdnu, minimálně 4 hodiny denně.
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Krátkodobé akce (eventy)
Prostor pro trhy i jiné krátkodobé akce je určen celé řadě aktivních lidí, firem či spolků. V první fázi projektu
(2018/2019) počítáme s minimálně měsíční frekvencí akcí, následně častěji. Nebojte se nás kontaktovat
kvůli spolupořadatelství či jiné formě spolupráce. Zejména pro neziskové organizace jsme připraveni
vytvořit velmi příznivé podmínky.
Pro trhy, veletrhy, jarmarky apod. bude připraveno cca 50 délkových metrů stánků + možné rozšíření o
další prostory na celkovou plochu cca 2.000 m2 + nádvoří cca 2.000 m2. K dispozici je i velkokapacitní
parkoviště pro cca 150 aut. Program krátkodobých akcí by neměl být v časové, ani obsahové kolizi
s farmářskými trhy na náměstí Republiky, které se pro sezónu 2018 konají každou sobotu. Naopak by na
ně měl navazovat konkrétním tématem a vhodně zvoleným programem s gastronomií či jiným programem.
Pořadatel těchto trhů je zároveň spolutvůrcem některých akcí v rámci Tržnice DEPO. Propojení stálého
prodeje s akcemi je více než vítáno – staňte se (spolu)pořadateli s námi!
Plánovaný přehled akcí v pracovní verzi je přílohou tohoto dokumentu. Právě Vás potřebujeme k tomu, aby
byl projekt úspěšný a Plzeň opět o kousek lepší. Pro úvodní ročník provozu plánujeme trhy zaměřené na
potraviny vždy poslední neděli v měsíci. Mimo tyto dny pak doprovodné akce typu zimní festival
minipivovarů, knižní veletrh apod.
Dřevěné stánky:
Designový stánek s možností připojení na elektřinu, s vlastním zázemím, možnosti
umístění vlastní reklamy, v blízkosti stánků je k dispozici voda.
Rozměry stánku:
šířka 1,5 m x výška pultu 1,5 m x hloubka 1,8 m.

Cena pronájmu:
1 den: 300 - 800,- Kč + DPH dle typu akce

Kontaktujte nás:
Kreativní zóna DEPO2015, Plzeň 2015, z.ú., Presslova 14, 301 00 Plzeň
Soňa Sýkorová, provozní manažer, sykorovas@depo2015.cz, tel: 702 153 996
Jana Žáková, sales event specialist, zakovaj@depo2015.cz, tel: 724 378 858

Příloha: plánovaný program akcí v Tržnici Depo (pracovní verze – hledáme i Vás jako spolupořadatele)
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Tržnice DEPO - program akcí
TERMÍN

30. ZÁŘÍ 2018

28. ŘÍJEN 2018

TÉMA & pracovní
název

Dožínky

Farmářská
podzimní sklizeň

25. LISTOPAD
Dýňování
2018
16. PROSINEC
Zimní slavnosti
2018
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27. LEDEN
2019

Zabijačkový
festival &
přehlídka
minipivovarů

24. ÚNOR 2019

Masopust a
nakládačky

31. BŘEZEN
2019

Festival kávy

28. DUBEN
2019

Jarní slavnosti

26. KVĚTEN
2019

Chřestění

NÁPLŇ
lidová hudební a taneční vystoupení, přehlídka krojů
stánkový prodej regionálních produktů
účast minipivovarů
stánky s řemeslnou výrobou (výrobky z proutí, slámy)
workshopy (výroba košíků, věnců apod.)
stánkový prodej jablek, hrušek, moštů, jablečného piva ,
ciderů
tematické přednášky
štrůdlování
mobilní moštárny
workshopy (malba na zavařovací sklenice, pečení
štrůdlů)
stánkový prodej zelí, nakládaných okurek, hub, čalamád
workshopy (dekorace z dýní, halowenské hlavy)
stánkový prodej brambory, cukroví, med
vinařství, přednášky, prodej designových výrobků
(ozdoby, vánoce, apod)
rukodělné workshopy (perníčky, vánočky, ozdoby)
stánky s vánočními tradičními pokrmy, svařené víno
zabijačková gastronomie
stánkový prodej zabijačkových produktů
prodejci koření, nádobí, keramiky
přehlídka minipivovarů (přednášky, prodej piva, atd.)
rukodělné workshopy
stánkový prodej zelí, nakládaných okurek, hub, čalamád
masopustní tradiční veselice
prodej vybrané kávy
tematické přednášky
show baristů
prodej zboží (mlínky na kávu, designové nádoby na
kávu, dekorace)
stánkový prodej velikonoční gastronomie
rukodělné workshopy (dekorace, pomlásky, barvení a
zdobení vajec)
prodejci velikonočních dekorací, forem na pečení apod.
květinový trh - sazenice rostlin, keřů, stromů
pálení čarodějnic s lidovým a folklorním doprovodem
tematické přednášky (sběr dešťové vody a její využití,
kompostování, třídění odpadu)
víno (párování jídla a vína, prodej)
prodej chřestu
kuchařská show
odpovídající gastronomie

30. ČERVEN
2019

letní kino
stánkový prodej uzenin
opékání buřtů
zpívaná u ohně

Buřtování

Doprovodné akce

21.-23. ZÁŘÍ
2018

Svět knihy

29.-30. ZÁŘÍ
2018

Otevřené ateliéry

19.-21. ŘÍJEN
2018

Česko - bavorské
kulturní dny
tzv. Treffpunkt

26.-28. ŘÍJEN
2018
16.-18.
LISTOPAD
2018
ÚNOR 2019

prodej knih v rámci veletrhu
design shopy (přebaly na knihy, záložky, nábytek)
workshopy (opravy vazeb, výroba záložek, jak využít
staré vazby, jedlý papír)
stánkový prodej vybrané kávy, čaje, pochutin vhodných
ke čtení
přednášky
otevření ateliérů plzeňských výtvarných umělců
veřejnosti
český a německý folkor, umění, literatura, divadlo pro
děti i dospělé
česká a německá gastronomie, pivo
tematické přednášky a besedy

KUK festival

festival pro děti
výstava modních doplňků, oděvní a interiérové značky,
Plzeň design week konceptuální instalace
workshopy a interaktivní expozice
stánková prezentace a prodej asijské gastronomie
rukodělné workshopy (sushi, rýžové nudle, cukrovinky)
Asijský nový rok
tradiční asijské umění - výstavy, předáška, kulturní
doprovod

Depo Street Food
KVĚTEN 2019 Market
gastronomický festival
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