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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΤΗΣ
14ΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 11-14 ΜΑΪΟΥ 2017
Α.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Η ∆ιεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης εγκαινιάστηκε το Μάιο του 2004 θέτοντας ως στόχο να
εντάξει την Ελλάδα στο χάρτη των διεθνών εκθέσεων βιβλίου και να δηµιουργήσει ένα νέο κοµβικό
άξονα πολιτιστικών και εµπορικών συναλλαγών στο χώρο της παγκόσµιας εκδοτικής παραγωγής. Η
έκθεση, που διαρκεί τέσσερις ηµέρες και διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού, είναι το
πιο σηµαντικό ετήσιο ραντεβού για το βιβλίο. Συγκεντρώνει εκατοντάδες εκδότες, συγγραφείς,
µεταφραστές, λογοτεχνικούς πράκτορες, δηµοσιογράφους, βιβλιοπώλες, βιβλιοθηκονόµους, ιδρύµατα,
φορείς και οργανισµούς για το βιβλίο από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια, τη ∆υτική Ευρώπη, τη
Νοτιοανατολική Μεσόγειο και από όλο τον κόσµο. Μια ανοιχτή πρόσκληση από τον κόσµο του βιβλίου
προς το αναγνωστικό κοινό που την αγκαλιάζει χρόνο µε το χρόνο όλο και περισσότερο (το πιστό κοινό
της ξεπερνά τις 55.000 ‒ από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από όλη την Ελλάδα), η Έκθεση κατατάσσεται
πλέον στους κορυφαίους πολιτιστικούς θεσµούς της χώρας.
Το αντικείµενο του ανατιθέµενου έργου αφορά:
(α) το γραφιστικό σχεδιασµό της οπτικής ταυτότητας της διοργάνωσης που περιλαµβάνει:
λογότυπο,
γενική αφίσα,
θεµατικές αφίσες εικονογράφησης επιµέρους για κάθε δυνατή χρήση,
προσαρµογή και επιµέλεια διακόσµησης και επιµέλεια των κοινών χώρων της ∆ΕΒΘ (αφίσες,
διακόσµηση αιθουσών, σήµανση, κλπ.)
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(β) εκπόνηση του δηµιουργικού τµήµατος του υλικού προβολής, έντυπου και ηλεκτρονικού, που
περιλαµβάνει καταλόγους, διαφηµιστικά έντυπα, ηλεκτρονικά µπάνερ προβολής κλπ.
Ειδικότερα, ο σχεδιασµός αφισών περιλαµβάνει:
1.
Αφίσα γενική της 14ης διοργάνωσης της ∆ΕΒΘ (ελληνικά-αγγλικά).
2.
9 διαφορετικές αφίσες για την εικονογράφηση των επιµέρους θεµατικών ενοτήτων.
Η γενική αφίσα καθώς και οι επιµέρους θεµατικές θα πρέπει να προσαρµοστούν για κάθε απαραίτητη
χρήση: έντυπη αφίσα (30Χ50), µπάνερ µεγάλα για ανάρτηση τόσο σε εξωτερικούς χώρους όσο και στην
εσωτερική διακόσµηση και σήµανση των εκθεσιακών χώρων. Επίσης παραλλαγές σε µακέτες για έντυπη
ή ηλεκτρονική διαφηµιστική καταχώριση και ηλεκτρονικές µακέτες για τη διακόσµηση της ιστοσελίδας.
Ο σχεδιασµός των εντύπων περιλαµβάνει:
1.
Γενικό πρόγραµµα εκδηλώσεων (σελ. 60) και το ίδιο έντυπο στην αγγλική γλώσσα
2.
Φυλλάδιο παρουσίασης ξένων λογοτεχνών (έως 32σελ.)
3.
Φυλλάδιο παρουσίασης Νέων Λογοτεχνών (έως 32σελ.)
4.
Τρίπτυχο έντυπο παρουσίασης Φεστιβάλ Μετάφρασης
5.
Κατάλογος Ελλήνων εικονογράφων (έως 60 σελ.)
6.
Κάρτα διπλής όψης «Παιδική γωνιά»
7.
Κάρτα διπλής όψης γενική (ελληνικά και αγγλικά)
8.
Πρόσκληση εγκαινίων
Ο ανάδοχος θα παραδώσει:
1.
Περιγραφή του σκεπτικού για το γραφιστικό σχεδιασµό.
2.
Ηλεκτρονικές µακέτες έτοιµες προς εκτύπωση όλων των γραφιστικών εργασιών που
αναφέρθηκαν παραπάνω.
Β.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Βασικό κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης αποτελεί η τεκµηριωµένη εµπειρία του αναδόχου στο
σχεδιασµό λογοτύπων, αφισών και πολυσέλιδων καταλόγων για την προβολή της ταυτότητας
σηµαντικών πολιτιστικών γεγονότων και οργανισµών, διεθνούς εµβέλειας, καθώς και η δυνατότητά του
να υποστηρίξει άµεσα το Ελληνικό Ίδρυµα Πολιτισµού στον τοµέα της αρµοδιότητάς του.
Γ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η αµοιβή του Συµβούλου θα ανέλθει σε 5.400 € πλέον του ΦΠΑ που αναλογεί.
∆.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14:00.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Κωνσταντίνος Τσουκαλάς
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