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Salg via kunstbutikken
Er du billedkunstner eller kunsthåndverker på utkikk etter salgssted? Les våre retningslinjer for formidlingssalg, og ta
kontakt med kunstbutikken: kunstbutikken@kunstbanken.no
Kunstnere og kunsten
• Kommisjonssalget i Kunstbanken gjelder både fra utstillinger og fra kunstbutikken.
• Kunsten som er til salgs i kunstbutikken skal være laget av profesjonelle kunstnere, dvs. kunstnere som er organisert.
• Kunstbutikken skal selge kunst av høy kvalitet fra Hedmark og resten av landet.
• I kunstbutikken er ca. 60 - 70 kunstnere representert.
Hvem foretar utvalget?
• Ansatt med ansvar for kunstbutikken har myndighet til å hente inn nye leverandører ut fra kriterium kulepunkt 2 og 3.
• Nye leverandører blir valgt ut på markeder i Oslo og Risør, samt på Kunstmarkedet i Kunstbanken, og ved å følge med
på det som skjer i kunstverdenen.
Håndtering
• Ansvarlig for kunstbutikken kontakter kunstner umiddelbart om et arbeid trenger vedlikehold (f.eks. sølvsmykker) eller
ved forespørsel om bestilling av liknende arbeider eller tilpassing av arbeider som er for salg.
Varesirkulering, varetelling og retur
• Dersom arbeidene ikke blir solgt eller noen viser interesse for dem innen to år, kan de returneres eller kunstner blir bedt
om å bytte ut arbeidene med nye arbeider.
• Ansvarlig for kunstbutikken har årlig gjennomgang av arbeider i forbindelse med varetelling.
Markedsføring
• Nye varer i kunstbutikken annonseres over facebook. Bekjentgjøring ellers foregår på Kunstbankens hjemmeside hvor
det er en egen side om kunstbutikken, i annonser før jul (julesalget), og rubrikkannonser ellers i året. Redaksjonen i
avisene kontaktes også direkte (spesielt Krøniken i HA).
Kommisjon og rabatter
• Kunstbanken har siden starten tatt 30 % i provisjon på alle salg av kunst.
• Styrerepresentanter, kunstnere som er medlemmer i NKØ og BKH og ansatte får 20 % rabatt.
Kunder
• Kunstbankens kunder er privatkunder, bedriftskunstforeninger og bedrifter. Totalsalg i Kunstbanken har gjennomsnittlig
ligget på ca. 550 000 kr. pr. år i perioden 2007 - 2014. Vi arbeider for å øke salget gjennom ny salgsvegg i kunstbutikken,
montere til kunsthåndverk i vindu mot gata, skiftende utstilling i kafeen, ny side med grafikk til salgs på hjemmesiden og
mulighet for å bestille på nettet.

