ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΡΤΤΑΑ»
Εταίρος: Σύλλογος Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων
Δωματίων-Επιπλ/νων Διαμερισμάτων και Ξενώνων
Αγροτουρισμού «ο Άραχθος»
ΑΡΤΑ, 26/11/2013
Δ/νση: Παπαβασιλείου 9

Αρ. Πρ.:203

e-mail: info@e-leaders.gr
Τηλέφωνο: 2681024424

ΠΡΟΣ:
Διαφημιστικές/Γραφιστικές Εταιρείες

Fax: 2681078797
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Εταίρος, Σύλλογος Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Δωματίων-Επιπλ/νων Διαμερισμάτων και
Ξενώνων Αγροτουρισμού «ο Άραχθος» , της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΑΡΤΤΑΑ»,
προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση των παρακάτω
ενεργειών:


Κατασκευή ενός Διαφημιστικού Πανό και ενός Σταντ στο πλαίσιο της
Δημιουργίας Τουριστικής Ταυτότητας της Άρτας



Εκτύπωση οδηγού ανάπτυξης τουριστικής επιχείρησης και εύρεσης εργασίας
σε τουριστική επιχείρηση



Εκτύπωση εντύπου ευαισθητοποίησης-αφύπνισης των πολιτών

για τις ανάγκες υλοποίησης του τοπικού σχεδίου δράσης με τίτλο «Αρχή Τοπικής
Τουριστικής Ανάπτυξης & Απασχολησιμότητας» και κωδικό MIS 380062 που έχει
αναλάβει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΡΤΤΑΑ», στα πλαίσια της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια
για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της
Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα
Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η Πράξη
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:


Κατασκευή ενός Διαφημιστικού Πανό και ενός Σταντ στο πλαίσιο της
Δημιουργίας Τουριστικής Ταυτότητας της Άρτας (Δράση : 327-9 ).

Αφορά τη κατασκευή ενός διαφημιστικού πανό και ενός σταντ με σκοπό τη δημιουργία
Τουριστικής Ταυτότητας της Άρτας. Διαστάσεις του πανό θα είναι 100x400 cm και του σταντ
(εσωτερική χρήση) 80 x 200cm. Το ποσό της προμήθειας ανέρχεται στα διακόσια ευρώ
(200,00 €) (περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις).



Εκτύπωση οδηγού ανάπτυξης τουριστικής επιχείρησης και εύρεσης εργασίας
σε τουριστική επιχείρηση (Δράση: 327-7).

Αφορά την εκτύπωση 50 οδηγών, σε χαρτί Α4, 24 σελίδων και θα περιλαμβάνει : τις
ειδικότητες και τα χαρακτηριστικά του δυναμικού που θα μπορούσαν να στελεχώσουν
τουριστικές επιχειρήσεις, τεχνικές αναζήτησης και εύρεσης εργασίας, τα βήματα ίδρυσης μιας
νέας τουριστικής επιχείρησης. Το ποσό της προμήθειας ανέρχεται στα τετρακόσια ευρώ
(400,00 €) (περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις).


Εκτύπωση εντύπου ευαισθητοποίησης-αφύπνισης των πολιτών (Δράση:3278).

Εκτύπωση 1000 μονοσέλιδων εντύπων ευαισθητοποίησης-αφύπνισης των πολιτών.
Το ποσό της προμήθειας είναι εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ (195,00 €) (περιλαμβάνει
όλες τις νόμιμες κρατήσεις).
Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά.
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την οικονομική προσφορά έως την 17/12/2013 στο
ανωτέρω e-mail ή φαξ, συμπληρώνοντας τον πίνακα που ακολουθεί.
πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Εταίρου

Μουργελάς Ανδρέας

Για περισσότερες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

______, ___/__/____

ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΤΟΜΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ
ΑΦΜ
ΤΗΛ
E-MAIL
FAX

Περιγραφή Προμήθειας
Τεχνικά
Υλικό/Υπηρεσία
α/α
Κατασκευή

ενός

Διαφημιστικού

Πανό

και

ενός Σταντ στο πλαίσιο της
δημιουργίας

Τουριστικής

ταυτότητας
1

της

Άρτας

(Δράση : 327-9).
οδηγού

ανάπτυξης

τουριστικής

εργασίας

και

σε

εύρεσης

τουριστική

επιχείρηση (Δράση : 3272

Μοναδιαίο

Συνολικό

Χαρακτηριστικά -

Κόστος με

κόστος

Προδιαγραφές

ΦΠΑ

Διαστάσεις Πανό:

Α. 1 τμχ

Α.

4mx1m

Β. 1 τμχ

Β.

Υλικό κατασκ:
μουσαμάς
Stand roll up 0.8
mx2m

Εκτύπωση
επιχείρησης

Ποσότητα

24 σελ.210x290

50 τμχ

( ανοιχτό
420x290) 4 χρ. 2
όψεις. Σε χαρτί
170 gr.

7).
Διαστάσεις : A5,

1000 τμχ

1φυλλο, 4χρ.
Στην Α όψη &
Εκτύπωση

εντύπου

ευαισθητοποίησης
αφύπνισης
3

των

(Δράση : 327-8).

πολιτών

στη Β όψη 210x
145 ( 210x145
ανοιχτό) σε χαρτί
130gr.

ΣΥΝΟΛΟ

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Σφραγίδα –Υπογραφή

