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ΠΡΟΣ: ∆ηµιουργικά Γραφεία Ρεθύµνου
Γραφεία Σχεδιασµού

Ανάθεση σε Γραφείο Σχεδιασµού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Κ.Ε.∆Η.Ρ. ενδιαφέρεται να λάβει προσφορές από γραφίστες για τα κάτωθι:

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
1. αφίσας 35Χ50 µε τίτλο Ρεθεµνιώτικο Καρναβάλι 2011

2. γιγαντοαφίσας διαστάσεων α)1,30Χ2,00 &
β)1,10Χ1,60

3. 16σέλιδου προγράµµατος εκδηλώσεων.

4. πρόσκλησης εκδηλώσεων.

5. τριών (3) φλάιερς µονόφυλλων.

6. ενός φλάιερ δίφυλλου.

ΠΟΣΟ

7. καρτέλας 15Χ25 για τα σχοινιά της Μεγάλης Παρέλασης.

8. καταχωρήσεων σε έντυπα.

9. ανανέωση ιστοσελίδας

10. δίφυλλου εντύπου το οποίο θα αποτελέσει ένθετο σε
εφηµερίδα

11. στρογγυλό αυτοκόλλητο διαµέτρου 8 εκ.

12. φόλντερ µεγέθους 0,23Χ0,32 (σε ανάπτυξη 58,8Χ52,8)

Σας ενηµερώνουµε ότι για το 2011 το θέµα των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων είναι ο
«ΑΕΡΑΣ».

Ο φάκελος να περιλαµβάνει:
1. τον παραπάνω πίνακα συµπληρωµένο µε τα τελικά ποσά της προσφοράς
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (σε ξεχωριστό µικρότερο φάκελο).
2. το προσχέδιο προγράµµατος και αφίσας.

Για την επιλογή, θα ληφθεί υπ’ όψη τόσο η πιο συµφέρουσα τιµή όσο και το αισθητικό και
καλλιτεχνικό µέρος του δηµιουργικού
Θα εκτιµηθούν:
α) Οποιαδήποτε νέα πρόταση είτε σε υλικό (νέες µορφές προωθητικών εντύπων) είτε σε
γραφιστικό,( η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τιµή προσφοράς).
β) Πιστοποίηση σε σύστηµα διαχείρισης ποιότητας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Κ.Ε.∆Η.Ρ. διατηρεί το δικαίωµα:
1. να τροποποιήσει τα σχέδια µέχρι τη στιγµή της παράδοσης στο τυπογραφείο
2. να ακυρώσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω αντικείµενα δεν χρειαστούν

Παρακαλούµε να καταθέσετε προσφορές σας στο γραφείο της ΚΕ∆ΗΡ ,Αρκαδίου
50, το αργότερο έως 5 Ιανουαρίου και ώρα 13.00, όπου θα ανοιχτούν όλοι οι φάκελοι των
οικονοµικών προσφορών, µε την παρουσία όσων συµµετεχόντων το επιθυµούν.
Προτάσεις που θα έρθουν µετά από τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία και ώρα δε θα
ληφθούν υπ’ όψη.
Στη συνέχεια, η Οργανωτική Επιτροπή του Ρεθεµνιώτικου Καρναβαλιού δεσµεύεται
να µελετήσει τα προσχέδια, σε δεκάλεπτη παρουσίαση του κάθε ενδιαφερόµενου, και να
τα επιστρέψει στους κατόχους, µετά το τέλος της διαδικασίας επιλογής, ώστε να
διασφαλιστούν τα πνευµατικά δικαιώµατα των δηµιουργών.

Η Πρόεδρος της Κ.Ε.∆Η.Ρ.

Μπιρλιράκη - Μαµαλάκη Θεοπίστη
Εντεταλµένη ∆ηµ. Σύµβουλος
Υπεύθυνη τοµέα Πολιτισµού και Τουρισµού

