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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Λουίζης Ριανκούρ 64, 11523 Αθήνα
Τηλ.: 210 6018565
Mail: info@aiff.gr
Αθήνα, 19/07/2019

ΤOY 25OY
Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΕΛΤΙΩΣΗ ΜΜΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεµιέρας 2019 διοργανώνεται φέτος
για 25η χρονιά από την Κινηµατογραφική Εταιρεία Αθηνών και θα πραγµατοποιηθεί από τις 18
Σεπτεµβρίου έως 29 Σεπτεµβρίου 2019.
Στο πλαίσιο του 25ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Αθήνας-Νύχτες Πρεµιέρας, θα
απαιτηθεί η καθηµερινή αποστολή των δελτίων που θα περιλαµβάνουν:
- Αποδελτίωση όλων των ελληνικών εντύπων
- Αποδελτίωση ηλεκτρονικών µέσων (site, blogs, κ.α.)
- Αποδελτίωση social media
- Τηλεοπτική αποδελτίωση
- Ραδιοφωνική αποδελτίωση
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώνει έγκαιρα κάθε επιµέρους εργασία που εµπίπτει στις
υποχρεώσεις του, είτε να ενηµερώνει έγκαιρα την Αναθέτουσα Αρχή για τις ενέργειες που
απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου του έργου.
Τα Παραδοτέα του Αναδόχου περιλαµβάνουν:
- Φάκελο µε το αρχείο της αποδελτίωσης.
- Φάκελο µε αποδελτίωση WEB.
Το έργο της αποδελτίωσης για το 25ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Αθήνας από τον Ανάδοχο θα

ολοκληρωθεί στο χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία ανάθεσης της σύµβασης έως 30/11/2019.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώνει έγκαιρα κάθε επιµέρους εργασία που εµπίπτει στις
υποχρεώσεις του, είτε να ενηµερώνει έγκαιρα την Αναθέτουσα Αρχή για τις ενέργειες που
απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειµένου του έργου.
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Β.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Η εφαρµογή του αναδόχου πρέπει να δίνει τη δυνατότητα άµεσης πρόσβασης στην καθηµερινή
καταγραφή της ειδησιογραφίας από όλα τα Μ.Μ.Ε. της ελληνικής επικράτειας. ∆υνατότητες:
Άµεση ενηµέρωση και εύκολη ανάγνωση της ροής των νέων που αφορούν τη θεµατολόγια του
Φεστιβάλ. Ειδικότερα, θα πρέπει να παρέχονται:
- Αποστολή δηµοσιευµάτων σε email.
- ∆υνατότητα αναζήτησης δηµοσιευµάτων.
- Προσθήκη δηµοσιευµάτων σε φάκελο.
- Άµεσο feedback µε τον ανάδοχο
· 24ώρη λειτουργία 7 ηµέρες την εβδοµάδα.
· Το σύστηµα του αναδόχου θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας email alert σε έναν ή
περισσότερους παραλήπτες για κάθε νέα αναφορά από κατηγορία επιλογής του χρήστη ή από το
σύνολο των θεµατικών ενοτήτων. Επιπλέον, να υπάρχει η επιλογή να προσαρµοστεί η
τυποποιηµένη χρονική συχνότητα αποστολής και να γίνει επιλογή συγκεκριµένου µέσου ή
λίστας µέσων για κάθε υπηρεσία ενηµέρωσης.
· ∆ηµιουργία λίστας επιλεγµένων µέσων παρακολούθησης.
Γ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η αµοιβή του Αναδόχου θα ανέλθει σε 900,00 € πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί.
∆.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Τρίτη 30/07/2019, ώρα: 14:00.

