Αθήνα 2.03.2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
H «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ» υλοποιεί το «Πρόγραμμα
προώθησης οίνων ποιότητας σε αγορές τρίτων χωρών» στο πλαίσιο του μέτρου Προώθηση Οίνων
σε αγορές τρίτων χωρών σύμφωνα με τον καν. 1308/2013 του ΕΚ και του Συμβουλίου.
Στο πλαίσιο της γ΄ φάσης του προγράμματος θα υλοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:
1. διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα στην Β. Αμερική (ΗΠΑ –
Καναδάς), Ελβετία, Κορέα Κίνα και Ιαπωνία
2. 2 επισκέψεις ξένων δημοσιογράφων από Κορέα και Ιαπωνία στην Ελλάδα σε
οινοπαραγωγικές περιοχές
3. επίσκεψη αγοραστών από Κορέα και Ιαπωνία στην Ελλάδα για την έκθεση OΙΝΟΡΑΜΑ και
επίσκεψη σε οινοπαραγωγικές περιοχές
4. 4 εκδηλώσεις παρουσίασης κρασιών στην Κορέα και Ιαπωνία
5. συμμετοχή σε 3 Δ.Ε. κρασιού στην Ιαπωνία, Κορέα και το Χόνγκ – Κόνγκ
6. συμμετοχή σε Δ.Ε. τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ
7. συμμετοχή σε συνέδριο στις ΗΠΑ
Για όλες τις παραπάνω δράσεις ο Enterprise Greece θα δημιουργήσει αρχείο φωτογραφιών και
βίντεο καθώς και απολογιστικές εκθέσεις.
Η αναλυτική περιγραφή των δράσεων του προγράμματος είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στην
ιστοσελίδα
του
Enterprise
Greece
(http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/eksoterikoemporio/programma-drashs/oloklhromena-kladika-programmata/programma-proothhshs-oinon-seagores-triton-xoron-2015-2017 )
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η υποβολή προσφοράς για δημιουργία ένος βίντεο στα ελληνικά
διάρκειας έως 5-7 λεπτών, σε υψηλή ανάλυση (high definition format) με μουσική και σπικάζ για
απολογισμό των δράσεων της γ’ φάσης του προγράμματος «Προώθηση οίνων ποιότητας σε αγορές
τρίτων χωρών», αξιοποιώντας το υλικό που θα βρίσκεται στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής
(φωτογραφίες, βίντεο και απολογιστικές εκθέσεις).
Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει:
1. Σενάριο
2. Ταξινόμηση υλικού
3. Composition
4. Motion graphics
5. Μοντάζ (Video editing)
6. Color correction
7. Post production (γραφικά)
8. Ηχογράφηση
9. Εκφωνητής, σπικάζ

10. Μίξη ήχου
11. Επιλογή μουσικής
Παραδοτέο του Έργου αποτελεί το τελικό υλικό σε ψηφιακή μορφή υψηλής ανάλυσης.
Χρονοδιάγραμμα
Υποβολή παραδοτέου μέχρι 30 Ιουλίου 2017
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την βεβαίωση της Αναθέτουσας
Αρχής της εμπρόθεσμης παραλαβής του παραδοτέου.
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορά με email το αργότερο μέχρι την Δευτέρα,
20
Μαρτίου
2017
και
ώρα
17.00
μ.μ.,
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση:
e.milik@enterprisegreece.gov.gr
Η προσφορά θα φέρει την ένδειξη «Προσφορά για δημιουργία βίντεο στα ελληνικά για απολογισμό
των δράσεων της γ’ φάσης του προγράμματος «Προώθηση οίνων ποιότητας σε αγορές τρίτων
χωρών»» και θα περιέχει:
1. Στοιχεία ενδιαφερομένου
Πλήρες όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
ονόματα προσώπων επικοινωνίας.
2. Τεχνική περιγραφή
Συνοπτική περιγραφή του σεναρίου παραγωγής, προτεινόμενη διάρκεια, τεχνικές προδιαγραφές.
3 . Οικονομική Προσφορά
Η οικονομική προσφορά θα είναι συνολική και τελική χωρίς άλλα κόστη και θα περιλαμβάνει το
σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών.
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση:
κ. Εύα Μίλικ, τηλέφωνο: 210 3355761,
email: e.milik@enterprisegreece.gov.gr
Σε κάθε περίπτωση, αν για οποιοδήποτε λόγο ματαιωθεί ή ακυρωθεί η υλοποίηση μέρους του
προγράμματος «Προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες», ουδεμία αξίωση γεννάται υπέρ του υποψηφίου
κατά του Εnterprise Greece.

Σημαντική Σημείωση
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Enterprise Greece να συνάψει
συνεργασία µε τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο Enterprise Greece
διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τη διαδικασία
και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, να αναβάλει ή να
διακόψει τη διαδικασία ή/και να κηρύξει ατελέσφορη τη διαδικασία κατά την αποκλειστική της
ευχέρεια χωρίς να απαιτείται η επίκληση οποιουδήποτε ειδικότερου λόγου.

Ο Εnterprise Greece διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς
και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή µη των σχετικών συμβάσεων. Οι
συμμετέχοντες στη διαδικασία δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και
χρηματική ικανοποίηση από τον Enterprise Greece ή τα στελέχη του για οποιοδήποτε λόγο
σχετιζόμενο με την παρούσα πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και
προϋποθέσεων της παρούσας και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω στάδια της διαδικασίας θα
αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής.

Για την
«Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»
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