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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η ΚΕΔΗΡ στα πλαίσια διοργάνωσης εκδήλωσης για το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι 2019, επιθυμεί
να λάβει προσφορές για την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:
α/α
τίτλος
περίοδος
περιγραφή
υπηρεσιών

α/α
τίτλος
περίοδος
περιγραφή
υπηρεσιών
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (FACEBOOK,
INSTAGRAM, YOUTBE, GOOGLE+) ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 2019
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/3/2019
 Προβολή προώθηση Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού στα social media και παροχή
υλικού για την ενημέρωση της ιστοσελίδας με δημοσιεύσεις και live μεταδόσεις.
 Οργάνωση παρουσίας Καρναβαλιού στο facebook, στο instagram, στο youtube,
στο google+ (με δημοσιεύσεις σε Ελληνικά και Αγγλικά).
 Οργάνωση 10 live μεταδόσεων στο Facebook με παρουσία συνεργάτη και
εξοπλισμό του αναδόχου. Η επιλογή των εκδηλώσεων θα γίνει σε συνεννόηση με
την οργανωτική επιτροπή του καρναβαλιού.
 Παρακολούθηση της απήχησης των δημοσιεύσεων ανά μέσο προβολής και
προσαρμογής του προγράμματός του για την αύξησή της.
 Προώθηση του οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες και βίντεο).
 Σχεδιασμός και διενέργεια καμπάνιας χορηγούμενων δημοσιεύσεων στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Η καμπάνια που θα σχεδιαστεί και θα προταθεί πρέπει να
είναι αποδεδειγμένα κόστους περίπου 2.000 € που περιλαμβάνεται στην αμοιβή
του αναδόχου. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στην πρότασή τους θα προτείνουν
συγκεκριμένη κατανομή του ποσού στα μέσα δικτύωσης και η ΚΕΔΗΡ έχει το
δικαίωμα της τροποποίησής της σύμφωνα με την απήχησή της.
2
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 2019.
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/3/2019
 Δημιουργία και αποστολή Δελτίων Τύπου για όλες τις εκδηλώσεις της
διοργάνωσης. Συγκεκριμένα θα δημιουργηθούν και θα αποσταλούν τουλάχιστον
6 Δελτία Τύπου, που θα καλύψουν από τους προπομπούς, την Τελετή έναρξης
του Καρναβαλιού, την Τσικνοπέμπτη, την παιδική και βραδινή παρέλαση, τη
Μεγάλη παρέλαση των αρμάτων, Καθαρά Δευτέρα, απολογισμό, ειδικές
εκδηλώσεις, κλπ.
 Δημιουργία ψηφιακού Press Kit με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και
φωτογραφίες. Το υλικό θα δίδεται στις συνεντεύξεις τύπου αλλά και θα
αποστέλλεται.
 Οργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου του Δημάρχου Ρεθύμνου και της Οργανωτικής
Επιτροπής, στο Ρέθυμνο.
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 Οργάνωση συνεντεύξεων αν χρειαστεί εκτός Ρεθύμνου
 Συγγραφή κειμένων συνεντεύξεων των στελεχών του Καρναβαλιού, εφόσον
αυτές ζητηθούν.
 Επιμέλεια ενημερωτικού υλικού για τηλεοπτική, ραδιοφωνική, έντυπη προβολή
και επικοινωνία σε Ελλάδα και εξωτερικό.
 Επιμέλεια υλικού συνεντεύξεων εκπροσώπων, καλλιτεχνικών σχημάτων κ.α.
 Σε συνεργασία με τον τομέα επικοινωνίας και το γραφείο καρναβαλιού,
επιμέλεια των συνεντεύξεων πάσης φύσεως, για προβολή σε δελτία ειδήσεων,
ενημερωτικές εκπομπές κ.α. σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 Σε συνεργασία με τον τομέα επικοινωνίας και το γραφείο καρναβαλιού,
επιμέλεια φιλοξενίας δημοσιογράφων, χορηγών, εκπροσώπων φορέων, ατόμων
με σκοπό την προβολή του καρναβαλιού.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ 2019.
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 31/3/2019
Υπηρεσιών φωτογραφίας και βιντεοσκόπησης, καθώς και μοντάζ και αποστολή του
υλικού σε τηλεοπτικά μέσα, στις παρακάτω εκδηλώσεις:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
15/2/2019
17/2/2019
Ηράκλειο,
Σταυρωμένου, Χανιά
26/2/2019
28/2/2019
2/3/2019
7/3/2019
8/3/2019
9/3/2019
9/3/2019
10/3/2019

15.

10/3/2019

16.
17.
18.

10/3/2019
10/3/2019
11/3/2019

ΩΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ
ο
19 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΣΑΥΡΟΥ
ΠΡΟΠΟΜΠΟΙ

18:30
18:00-21:00
19:00
18:00-21:00
20:30
19:00
18:30
11:00-14:00
17:00-19:00
21:00
14:00
14:00
15:30
18:30
10:00

ΚΑΝΤΑΔΕΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΜΑΤΩΝ
ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΜΑΤΩΝ
?????ΧΟΡΟΣ ΟΜΑΔΩΝ
ΠΟΔΗΛΑΤΟΒΟΛΤΑ
ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΚΑΝΤΑΔΕΣ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΡΩΜΕΝΟ «ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ»
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΣΤΩΝ
DJ PARTY – ΣΟΧΩΡΑ + Πλ. Μικρασιατών
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ – ΚΑΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΑ - ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ (ΓΕΡΑΝΙ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΑΡΜΕΝΟΙ)

(όπου δεν αναφέρεται ημερομηνία ή ώρα θα ενημερωθεί εγκαίρως ο ανάδοχος).
Η ΚΕΔΗΡ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες σύμφωνα με τις
ανάγκες της διοργάνωσης, μη επηρεάζοντας όμως συνολικά την απασχόληση του αναδόχου.
Σε επιλεγμένες εκδηλώσεις θα πρέπει να δίνονται σε πραγματικό χρόνο φωτογραφίες και βίντεο (μερικών
δευτερολέπτων) για να αναρτούνται στα κοινωνικά δίκτυα του ΡΚ. Αυτό θα γίνεται σε συνεργασία με τον
υπεύθυνο επικοινωνίας και το γραφείο καρναβαλιού. Την επόμενη ημέρα της κάθε εκδήλωσης να δίνονται
επεξεργασμένες φωτογραφίες καλής ανάλυσης ή/και αντιπροσωπευτικό βίντεο για τις ανάγκες προβολής
και δημιουργίας αρχείου του ΡΚ.
Για τις παραπάνω εκδηλώσεις ο ανάδοχος πρέπει να δημιουργήσει αντιπροσωπευτικό ηλεκτρονικό αρχείο
φωτογραφιών και video, το οποίο πρέπει να παραδώσει στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. μαζί με το τιμολόγιο των
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υπηρεσιών του και το αργότερο μέχρι τις 5/4/2019.
Όσον αφορά τη βιντεοσκόπηση ο ανάδοχος πρέπει να δημιουργήσει video διάρκειας 15 περίπου λεπτών
όπου θα γίνεται προβολή όλων των εκδηλώσεων. Το υλικό αυτό μαζί με τα μη επεξεργασμένα αρχεία της
βιντεοσκόπησης θα παραδοθούν στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. το αργότερο μέχρι τις 5/4/2019.
Η Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει την ανάθεση συγκεκριμένης εκδήλωσης, αρκεί να
ενημερώσει τον ανάδοχο τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα. Στην περίπτωση αυτή αφαιρείται από την
τιμολόγηση το ποσό της συγκεκριμένης εκδήλωσης.

Επισημαίνουμε ότι μέρος του υλικού θα πρέπει να μεταφράζεται και σε Αγγλικά, μετά από
συνεννόηση.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 11.000,00 €
Οι προσφορές που θα κατατεθούν πρέπει να συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των παραπάνω
περιγραφόμενων υπηρεσιών και όχι μέρος μόνο αυτών.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους στην Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. μέχρι
την Τετάρτη 6/2/2019.
Ο Διευθυντής της Κ.Ε.ΔΗ.Ρ.

Γιώργος Γύπαρης

