ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΟΛΚΕ ΑΕ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Οργανισμός Λιμένος Κερκύρας Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΛΚΕ ΑΕ) για την τουριστική
περίοδο του έτους 2017 θα εκδώσει και διανείμει στους επιβάτες κρουαζιέρας, δωρεάν,
120.000 αντίτυπα τουριστικού οδηγού της Πόλης της Κέρκυρας και του Νησιού με
χάρτες και αναφορές και φωτογραφίες στα πλέον σημαντικά αξιοθέατα.
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να προβληθούν στο έντυπο, μπορούν να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας αίτηση με τους όρους και προϋποθέσεις
που περιγράφονται κατωτέρω, συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα στην
διεύθυνση https://goo.gl/KxXzjB.

1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
1.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά εντύπου
Μέγεθος σελίδας: 11,5 Χ 16 cm
Μέγεθος Ανοικτό (σαλόνι): 23 Χ 16 cm
Αριθμός σελίδων: 96 περίπου
Εκτύπωση: Offset / 4 χρωμάτων
Τύπος χαρτιού: γραφής
Βιβλιοδεσία: κολλητό με ράχη

1.2

Πληροφοριακό Περιεχόμενο του εντύπου – Γενική περιγραφή

Το έντυπο θα περιλαμβάνει χρήσιμο στους επισκέπτες πληροφοριακό υλικό (κείμενα,
φωτογραφίες και χάρτες) και διαφημιστικές καταχωρήσεις.
Το πληροφοριακό (μη διαφημιστικό) περιεχόμενο του εντύπου θα περιλαμβάνει,
ενδεικτικά, χάρτες, φωτογραφίες, πληροφορίες για μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
και αξιοθέατα της Πόλης και του Νησιού, κείμενα για την ιστορία και τον πολιτισμό του
Νησιού και τα τοπικά προϊόντα.

1.3 Διαφημιστικό περιεχόμενο του εντύπου
Η διαφήμιση των επιχειρήσεων μπορεί να είναι άμεση, υπό την έννοια ότι οι
επιχειρήσεις μπορούν να εκμεταλλευθούν τον παρεχόμενο χώρο διαφήμισης,
προκειμένου να συνθέσουν με σχετική ελευθερία τον τρόπο παρουσίασής τους. Ο
επιμελητής έκδοσης του εντύπου διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει υποδείξεις
τεχνικού ή αισθητικού χαρακτήρα ή και να απορρίψει άμεση διαφήμιση, αν η επιχείρηση
δεν συμμορφώνεται και κατά την κρίση του η διαφήμιση αποκλίνει απ’ τα ελάχιστες
αισθητικές προδιαγραφές του εντύπου και υποβαθμίζει την αισθητική του αξία.
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Η διαφήμιση των επιχειρήσεων μπορεί να είναι έμμεση, υπό την έννοια ότι οι
επιχειρήσεις παρουσιάζονται ως προτάσεις για να διευκολύνουν τον αναγνώστη.
Έμμεση διαφήμιση είναι δυνατή μόνο στην ολοσέλιδη προβολή.
Στην έμμεση διαφήμιση οι επιχειρήσεις υποχρεούνται, ήδη με την υποβολή της αίτησής
τους, να συμπληρώσουν τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν.
Οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν έμμεση διαφήμιση θα έχουν στην διάθεσή τους
φωτογράφο, για την λήψη 2-3 καλλιτεχνικών φωτογραφιών της επιχείρησης. Απ’ αυτές
η επιχείρηση δια του εκπροσώπου της θα επιλέξει την φωτογραφία που θα καταχωρηθεί
στην διαφήμιση.

1.4 Πληροφορίες για τις δυνατότητες διαφήμισης - Τιμοκατάλογος
Λόγω περιορισμένου αριθμού των θέσεων διαφήμισης, θα ισχύσει η αρχή της χρονικής
προτεραιότητας και η θέση διαφήμισης θα καταλαμβάνεται απ’ την επιχείρηση που
καταχώρισε πρώτη αίτηση, εφ’ όσον εκπληρώσει και τις λοιπές υποχρεώσεις της
(έγκαιρη καταβολή τιμήματος, συνεργασία και συμμόρφωση σε τυχόν υποδείξεις του
επιμελητή έκδοσης οδηγού κλπ).
Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα να διαφημιστεί άπαξ σε μια από τις διαφημιστικές
κατηγορίες που αναφέρονται πιο κάτω. Στην περίπτωση που μετά την πάροδο της
προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων, παραμείνει διαφημιστικός χώρος ελεύθερος,
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν εντός εύλογου χρόνου, κατά την κρίση της του
επιμελητή έκδοσης, να αιτηθούν την καταχώριση τους και σε άλλες διαφημιστικές
κατηγορίες.
1.4.1 Οπισθόφυλλο τουριστικού οδηγού - θέση μία (1)
Το κόστος διαφήμισης στην θέση αυτή ανέρχεται σε 7.000 €, πλέον ΦΠΑ 24%.
Στην θέση αυτή θα διαφημιστεί η επιχείρηση που θα καταχωρίσει πρώτη αίτηση
συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, εφ’ όσον εκπληρώσει και τις λοιπές
υποχρεώσεις της (έγκαιρη καταβολή τιμήματος, συνεργασία και συμμόρφωση σε τυχόν
υποδείξεις του επιμελητή έκδοσης οδηγού κλπ).
Για την περίπτωση που κάποια επιχείρηση, καίτοι υπέβαλε αίτηση για την θέση αυτή,
τελικώς δεν την καταλάβει, επειδή άλλη επιχείρηση πρόλαβε την καταχώρηση, είναι
σκόπιμο με την αίτηση της να δηλώνει, εάν επιθυμεί την προβολή της σε άλλη ή άλλες
διαφημιστικές κατηγορίες (εσωτερικό εξωφύλλου, εσωτερικό οπισθόφυλλου, δισέλιδη
ή ολοσέλιδη καταχώριση). Και για τις άλλες θέσεις θα ισχύσει η αρχή της χρονικής
προτεραιότητας.
1.4.2 Προβολή στο εσωτερικό εξωφύλλου - θέση μία (1)
Το κόστος διαφήμισης στην θέση αυτή ανέρχεται σε 5.000 €, πλέον ΦΠΑ.
Στην θέση αυτή θα διαφημιστεί η επιχείρηση που θα καταχωρίσει πρώτη αίτηση
συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, εφ’ όσον εκπληρώσει και τις λοιπές
υποχρεώσεις της (έγκαιρη καταβολή τιμήματος, συνεργασία και συμμόρφωση σε τυχόν
υποδείξεις του επιμελητή έκδοσης οδηγού κλπ).
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Για την περίπτωση που κάποια επιχείρηση, καίτοι υπέβαλε αίτηση για την θέση αυτή,
τελικώς δεν την καταλάβει, επειδή άλλη επιχείρηση πρόλαβε την καταχώριση, είναι
σκόπιμο με την αίτηση της να δηλώνει, εάν επιθυμεί την προβολή της σε άλλη ή άλλες
διαφημιστικές κατηγορίες (εσωτερικό οπισθόφυλλου, δισέλιδη ή ολοσέλιδη
καταχώριση). Και για τις άλλες θέσεις θα ισχύσει η αρχή της χρονικής προτεραιότητας.
1.4.3 Εσώφυλλο οπισθόφυλλου - θέση μία (1)
Το κόστος διαφήμισης στην θέση αυτή ανέρχεται σε 4.000 €, πλέον ΦΠΑ 24%.
Στην θέση αυτή θα διαφημιστεί η επιχείρηση που θα καταχωρίσει πρώτη αίτηση
συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, εφ’ όσον εκπληρώσει και τις λοιπές
υποχρεώσεις της (έγκαιρη καταβολή τιμήματος, συνεργασία και συμμόρφωση σε τυχόν
υποδείξεις του επιμελητή έκδοσης οδηγού κλπ).
Για την περίπτωση που κάποια επιχείρηση, καίτοι υπέβαλε αίτηση για την θέση αυτή,
τελικώς δεν την καταλάβει, επειδή άλλη επιχείρηση πρόλαβε την καταχώριση, είναι
σκόπιμο με την αίτηση της να δηλώνει, εάν επιθυμεί την προβολή της σε άλλη ή άλλες
διαφημιστικές κατηγορίες (εσωτερικό εξωφύλλου, δισέλιδη ή ολοσέλιδη καταχώριση).
Και για τις άλλες θέσεις θα ισχύσει η αρχή της χρονικής προτεραιότητας.
1.4.4 Δισέλιδη καταχώριση - θέσεις δέκα (10) περίπου
Το κόστος διαφήμισης στην θέση αυτή ανέρχεται σε 1.800 €, πλέον ΦΠΑ 24%.
Στις θέσεις αυτές θα διαφημιστούν οι επιχειρήσεις που θα καταχωρίσουν πρώτες τις
αιτήσεις τους συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, εφ’ όσον
εκπληρώσουν και τις λοιπές υποχρεώσεις τους (έγκαιρη καταβολή τιμήματος,
συνεργασία και συμμόρφωση σε τυχόν υποδείξεις του επιμελητή έκδοσης οδηγού κλπ).
Για την περίπτωση που κάποια επιχείρηση, καίτοι υπέβαλε αίτηση για την θέση αυτή,
τελικώς δεν την καταλάβει, επειδή άλλες επιχειρήσεις πρόλαβαν τις καταχωρίσεις, είναι
σκόπιμο με την αίτηση της να δηλώνει, εάν επιθυμεί την προβολή της σε ολοσέλιδη
καταχώριση. Και για τις άλλες θέσεις θα ισχύσει η αρχή της χρονικής προτεραιότητας.

1.4.5 Ολοσέλιδη καταχώριση - θέσεις τριάντα (30) περίπου
Το κόστος διαφήμισης στην θέση αυτή ανέρχεται σε 850 €, πλέον ΦΠΑ 24%.
Στις θέσεις αυτές θα διαφημιστούν οι επιχειρήσεις που θα καταχωρίσουν πρώτες τις
αιτήσεις τους συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, εφ’ όσον
εκπληρώσουν και τις λοιπές υποχρεώσεις τους (έγκαιρη καταβολή τιμήματος,
συνεργασία και συμμόρφωση σε τυχόν υποδείξεις του επιμελητή έκδοσης οδηγού κλπ).
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2 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Προθεσμία υποβολής Αιτήσεων Προβολής
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 24/02/2017 και ώρα 00:01 και
λήγει την Παρασκευή 10/03/2017 και ώρα 24:00.
Αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα θα γίνουν δεκτές, κατά την κρίση του
επιμελητή έκδοσης, εφ’ όσον τεχνικά (από άποψη χρόνου και χώρου) υπάρχει
δυνατότητα καταχώρησης.

2.2 Προθεσμία – τρόπος εξόφλησης τιμήματος διαφήμισης
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών από την καταχώριση της αίτησης
τους, να εμβάσουν το τίμημα της θέσης διαφήμισης για το οποίο υπέβαλαν την αίτηση
τους στους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς του ΟΛΚΕ ΑΕ:
ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
ALPHA:
EUROBANK:
ΕΘΝΙΚΗ:

GR 040 1713 80 00063 800 400 35833
GR 660 1406 80 06800 023 200 01428
GR 560 2604 45 00003 602 003 31758
GR 800 1103 74 00000 374 470 66335

Αντίγραφο του εμβάσματος κατάθεσης του τιμήματος υποχρεούνται να κοινοποιήσουν
με κάθε μέσο (φαξ, ηλεκτρονική αλληλογραφία, προσκόμιση κλπ) στον ΟΛΚΕ ΑΕ,
προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό παραστατικό.
Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης του τιμήματος της διαφήμισης, η επιχείρηση
χάνει, κατ’ αρχάς, το πλεονέκτημα της χρονικής προτεραιότητας και λογίζεται ότι η
αίτηση έχει υποβληθεί με το πέρας της προθεσμίας διαφήμισης και καταλαμβάνει θέση
διαφήμισης απ’ αυτήν ή αυτές που εκδήλωσε ενδιαφέρον, εφ’ όσον παραμένει κενή θέση
διαφήμισης.
Σε περίπτωση μη κατάθεσης του τιμήματος η αίτησή τους θεωρείται ως μη υποβληθείσα.
Σε περίπτωση κατάληψης θέσης με τίμημα χαμηλότερο από το καταβληθέν ποσό, ο
ΟΛΚΕ ΑΕ μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής, θα επιστρέψει τη διαφορά στον
λογαριασμό απ’ τον οποίο προήλθε το έμβασμα, εκδίδοντας πιστωτικό τιμολόγιο.
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Σε περίπτωση μη κατάληψης θέσης το εμβασθέν ποσό, μετά το πέρας της διαδικασίας
επιλογής επιστρέφεται στον λογαριασμό απ’ τον οποίο προήλθε, εκδίδοντας πιστωτικό
τιμολόγιο

2.3 Λοιποί Όροι συμμετοχής
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων
διαφήμισης, όπως περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
Μετά την υποβολή της αίτησης και την έμβαση του τιμήματος, η επιχείρηση δεν
δικαιούται να υπαναχωρήσει.
Ο ΟΛΚΕ ΑΕ, διατηρεί το δικαίωμα για οποιονδήποτε λόγο να ματαιώσει την
έκδοση του Τουριστικού Οδηγού, στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να
επιστρέψει ατόκως τυχόν εμβασθέντα ποσά, χωρίς να διατηρείται στις
επιχειρήσεις οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης.

2.4 Συμπλήρωση πεδίων
Ενδιαφέροντος

ηλεκτρονικής

φόρμας

Αίτησης

Εκδήλωσης

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να διαφημιστούν στον Τουριστικό Οδηγό που θα
κυκλοφορήσει ο ΟΛΚΕ ΑΕ για το έτος 2017, οφείλουν να συμπληρώσουν τα κάτωθι
πεδία, στην ηλεκτρονική φόρμα (https://goo.gl/KxXzjB).
2.4.1 Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου*
Συμπληρώνεται με πολύ προσοχή η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην
οποία θα αποσταλεί το αποδεικτικό καταχώρισης της αίτησης.
Σε περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης της διεύθυνσης η επιχείρηση δεν θα λάβει
αποδεικτικό καταχώρισης.
2.4.2 Επωνυμία Επιχείρησης*
Συμπληρώνεται η επωνυμία της επιχείρησης, όπως ισχύει έναντι της ΔΟΥ, για την έκδοση
Τιμολογίου.
2.4.3 Επιχειρηματική Δραστηριότητα*
Συμπληρώνεται το είδος της δραστηριότητας που ασκεί η επιχείρηση (πχ εστίαση)
2.4.4 ΑΦΜ Επιχείρησης*
Συμπληρώνεται ο ΑΦΜ της επιχείρησης, στον οποίο θα εκδοθεί το τιμολόγιο του ΟΛΚΕ
ΑΕ.
2.4.5 Διεύθυνση Επιχείρησης*
Συμπληρώνεται η έδρα της επιχείρησης, για την έκδοση τιμολογίου του ΟΛΚΕ ΑΕ.
2.4.6 Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου/ων επιχείρησης ή επιχειρηματία*
Συμπληρώνονται τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΦΜ,
διεύθυνση κατοικίας) του επιχειρηματία στην περίπτωση της ατομικής επιχείρησης και
τουλάχιστον ενός νομίμου εκπροσώπου στην περίπτωση νομικού προσώπου.
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2.4.7 Στοιχεία τυχόν αντιπροσώπου για επικοινωνία
Συμπληρώνονται τα στοιχεία τυχόν αντιπροσώπου για επικοινωνία (ονοματεπώνυμο,
πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας).
2.4.8 Τηλέφωνα Επικοινωνίας*
Συμπληρώνονται τουλάχιστον ένας αριθμός σταθερής τηλεφωνίας και ένας αριθμός
κινητού τηλεφώνου. Προαιρετικά συμπληρώνεται και αριθμός τηλεομοιοτυπίας (φαξ).
2.4.9 Επιλογή διαφημιστικής κατηγορίας/ών*
Επιλέγονται μία ή περισσότερες διαφημιστικές κατηγορίες στις οποίες η επιχείρηση
επιθυμεί να διαφημιστεί σύμφωνα με τους όρους της παρ. 1.4.
Η επιχείρηση εφ’ όσον καταλάβει θέση διαφήμισης, σύμφωνα με το κριτήριο της
χρονικής προτεραιότητας στην υποβολή της αίτησης και εκπληρώσει και τους λοιπούς
όρους, θα διαφημιστεί στην πρώτη διαφημιστική κατηγορία, που επέλεξε.
2.4.10 Αποδοχή όρων συμμετοχής*
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
αποτελεί η δήλωση της επιχείρησης ότι διάβασε και αποδέχεται όλους τους όρους της
παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2.5 Ολοκλήρωση Υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται με το πάτημα του κουμπιού
«ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ».

2.6 Λήψη email επιβεβαίωσης
Με την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω της ως άνω ηλεκτρονικής
φόρμας, η επιχείρηση λαμβάνει στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, που
καταχώρισε στο πεδίο «Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου*» αποδεικτικό
υποβολής αίτησης με το περιεχόμενο της αίτησης.

3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Οργανισμός Λιμένος Κερκύρας Ανώνυμη Εταιρεία (ΟΛΚΕ ΑΕ) για την τουριστική
περίοδο του έτους 2017 θα εκδώσει και διανείμει στους επιβάτες κρουαζιέρας, δωρεάν,
120.000 αντίτυπα τουριστικού οδηγού της Πόλης της Κέρκυρας και του Νησιού με
χάρτες και αναφορές και φωτογραφίες στα πλέον σημαντικά αξιοθέατα.
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να προβληθούν στο έντυπο, μπορούν να
εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση στην ειδική ηλεκτρονική
φόρμα που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό (https://goo.gl/KxXzjB) και έχει αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Οργανισμού https://corfuport.gr/ .
Οι αιτήσεις θα γίνονται δέκτες από το σύστημα από την Παρασκευή 24/02/2017 και
ώρα 00:01 έως και την Παρασκευή 10/03/2017 και ώρα 24:00.
Οι όροι και προϋποθέσεις έχουν επίσης αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και
ειδικότερα στην κατηγορία: ΟΛΚΕ/Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί.
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