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ΡΕΘΥΜΝΟ 21/4/2010

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
Η οργανωτική επιτροπή της Γιορτής Κρασιού και παραδοσιακών Προϊόντων 2010
∆ήμου Ρεθύμνης ενδιαφέρεται να λάβει προσφορές από γραφεία διοργάνωσης
εκδηλώσεων και διαφημιστικών παροχών για τα κάτωθι:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΟΣΟ

1. Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης, υποστήριξης και συντονισμού
από 20 έως 27 Ιουνίου 2010 των εκδηλώσεων της γιορτής του
κρασιού: Παραδοσιακή βραδιά, Βραδιά Νεολαίας, Βραδιά
ποδοσφαίρου, βραδιά ομιλίας, βραδιά παρουσίαση/ομιλία,
Παρουσίαση κρασιών από το κτήμα Γεροβασιλείου, Συναυλία
με ροκ συγκρότημα και Νύχτα Ρεθυμνίων
2. Παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες Γραφείου Τύπου έως τέλος
Ιουνίου:
§ Παραγωγή και αποστολή των ∆ελτίων Τύπου και άλλου
έντυπου υλικού στα ΜΜΕ της Κρήτης και της υπόλοιπης
Ελλάδας και οργάνωση συνεντεύξεων.
§ Καλλιτεχνική και εμπορική προώθηση της Γιορτής κρασιού,
με επαφές, συνεργασίες και παρουσιάσεις στα ΜΜΕ, σύνταξη
των απαραίτητων κειμένων.
3. ∆ιανομή 25.000 (περίπου) διαφημιστικών εντύπων
Α) τιμή ανά τεμάχιο πόρτα – πόρτα στο Ρέθυμνο
Β) τιμή για διανομή από 3 διαφορετικά σημεία του Ρεθύμνου

Α)…………..….
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6 φορές συνολικά.

Β)………….…..

Γ) τιμή για διανομή από 3 διαφορετικά σημεία Χανίων,
Ηρακλείου, Αγ. Νικολάου 2 φορές συνολικά.

Γ)………………

∆) τιμή για διανομή σε κομβικά σημεία: αεροδρόμια, λιμάνια,
ΚΤΕΛ Ρεθύμνου, Χανίων, Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου

∆)………...……

4. Σχεδιασμός στρατηγικής marketing και μελέτη προώθησης που
περιλαμβάνουν τις εκδηλώσεις της Γιορτής του Κρασιού και τα
έντυπα για τη δημιουργία φακέλου με στατιστικά στοιχεία
συμμετοχικότητας και επισκεψιμότητας καθώς και οικονομικά
στοιχεία, ο οποίος απευθύνεται στην ανεύρεση χορηγιών.
5. Εύρεση χορηγιών για τη γιορτή του κρασιού 2010 - με
ποσοστό επί του ποσού της χορηγίας - (συμπεριλαμβάνεται η
σύσταση και αποστολή ενημερωτικού φακέλου στο χορηγό
μετά τη Γιορτή).
6. ∆ιαχείριση χορηγών οι οποίοι είναι ήδη συνεργάτες με το ∆ήμο
Ρεθύμνης κατά το περασμένο έτος, ώστε να έλθουμε σε
συμφωνία μαζί τους και για τη γιορτή.
ΣΥΝΟΛΟ

Ο φάκελος να συμπεριλαμβάνει: τον παραπάνω πίνακα συμπληρωμένο με
τα τελικά ποσά της προσφοράς συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, καθώς και
βιογραφικό σημείωμα του γραφείου σας.
Θα εκτιμηθούν
α) Προϋπηρεσία.
β) Πιστοποίηση σε σύστημα διαχείρισης ποιότητας.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 27/4/2010 και ώρα 13:00.

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆Η.Ρ.
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