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Θέμα: Αναζήτηση προσφορών για τις ανάγκες εκδόσεων και εκτυπώσεων του 56ου Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε τις προσφορές σας για τις παρακάτω ανάγκες μας. Οι προσφορές 
να αποσταλούν έως Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στο papasotiriou@filmfestival.gr και στο 
director@filmfestival.gr  
 
 
O ανάδοχος θα παραδώσει όλα τα παρακάτω ζητούμενα έντυπα στις εγκαταστάσεις του Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στην Θεσσαλονίκη (Κτίριο Ολύμπιον Πλατεία Αριστοτέλους 10 
Θεσσαλονίκη) 5 ημέρες πριν από την έναρξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, εκτός 
των προσκλήσεων που θα πρέπει να παραδοθούν 8 ημέρες πριν από την έναρξη του Φεστιβάλ. Το 
56ο Φεστιβάλ θα διεξαχθεί από 6 έως 15 Νοεμβρίου 2015. 

 
Εκτύπωση Αφίσας διοργάνωσης 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτύπωση της Αφίσας της 56ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Τον σχεδιασμό της αφίσας θα αναλάβει το Φεστιβάλ, το οποίο 
υποχρεούται να παραδώσει σε τελική μορφή στον ανάδοχο για εκτύπωση. To σχετικό αρχείο που 
θα παραδοθεί στον ανάδοχο θα είναι μορφής PDF σε υψηλή ανάλυση, έτοιμο για εκτύπωση. 
Θα εκτυπωθούν τρεις διαφορετικές αφίσες, με τις εξής προδιαγραφές: 
• 50χ70 εκ. 4χρωμη (500 τεμάχια) velvet 170 γραμ. 
• 35χ50 εκ. 4χρωμη (500 τεμάχια), velvet 170 γραμ. 
 
Εκτύπωση Αφίσας πάρτι-μουσικής συναυλίας 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτύπωση της Αφίσας πάρτι-μουσικής συναυλίας που θα 
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 56ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης. Τον σχεδιασμό της αφίσας θα αναλάβει το Φεστιβάλ, το οποίο υποχρεούται να 
παραδώσει σε τελική μορφή στον ανάδοχο για εκτύπωση. To σχετικό αρχείο που θα παραδοθεί 
στον ανάδοχο θα είναι μορφής PDF σε υψηλή ανάλυση, έτοιμο για εκτύπωση. 
Οι προδιαγραφές των αφισών που θα τυπωθούν είναι οι εξής: 
• 35x50 εκ.  
•  Έγχρωμη (τετραχρωμία), velvet 170 γραμ. 
•  500 αντίτυπα 

Απόστολος Παπασωτηρίου 
Υπεύθυνος Οικονομικών Υπηρεσιών 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης  
τηλ. 2310 378647  
papasotiriou@filmfestival.gr 

 
Προς  
-Εκδοτικές εταιρείες  
  και εταιρείες εκτυπώσεων 

Θεσσαλονίκη, 14 Σεπτεμβρίου 2015 
Αρ. Πρωτ. ΦΚΘ/209/2015 
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Εκτύπωση καταλόγου ταινιών 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτύπωση δίγλωσσου καταλόγου του 56ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης.  
Ο δίγλωσσος κατάλογος θα περιέχει κείμενα και φωτογραφικό υλικό από το σύνολο των ταινιών 
καθώς και των παράλληλων δράσεων (ημερίδες, ενημερωτικό υλικό κ.α.) που θα πραγματοποιηθούν 
στο πλαίσιο του 56ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. 
Το περιεχόμενο και την αισθητική του καταλόγου ορίζει το Φεστιβάλ Κινηματογράφο Θεσσαλονίκης. 
Τον γραφιστικό σχεδιασμό του εν λόγω καταλόγου αναλαμβάνει το Φεστιβάλ το οποίο και 
υποχρεούται να παραδώσει σε τελική μορφή στον ανάδοχο για εκτύπωση. To σχετικό αρχείο που 
θα παραδοθεί στον ανάδοχο θα είναι μορφής PDF σε υψηλή ανάλυση, έτοιμο για εκτύπωση. 
Τεχνικές προδιαγραφές καταλόγου ταινιών: 
· 272 σελίδες, 256 ασπρόμαυρες και 16 έγχρωμες (τετραχρωμία)  
· Μέγεθος 21χ28,5 εκ.  
· 4 σελίδες εξώφυλλο, έγχρωμο με γυαλιστερή πλαστικοποίηση 
· Χαρτί Velvet 100 γρ. για το εσωτερικό  
  Χαρτί Velvet 250 γρ. για το εξώφυλλο με γυαλιστερή πλαστικοποίηση 
· Βιβλιοδεσία ράχη κολλητό 
· Αντίτυπα: 2.000 
Ο ανάδοχος θα ολοκληρώσει την εκτύπωση του καταλόγου σε διάστημα 5 ημερών μετά την 
παράδοση των αρχείων από το Φεστιβάλ. 
 
Εκτύπωση ωρολογίου προγράμματος, παράλληλων εκδηλώσεων και περιλήψεων ταινιών Α-
Ω 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτύπωση του δίγλωσσου προγράμματος προβολής των ταινιών και 
των εκδηλώσεων του παράλληλου προγράμματος του 56ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης. 
Το περιεχόμενο και την αισθητική του ωρολόγιου προγράμματος ορίζει το Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το περιεχόμενο και το γραφιστικό σχεδιασμό του προγράμματος 
αναλαμβάνει το Φεστιβάλ το οποίο και υποχρεούται να παραδώσει σε τελική μορφή στην ανάδοχο 
εταιρία για εκτύπωση. To σχετικό αρχείο που θα παραδοθεί στον ανάδοχο θα είναι μορφής PDF σε 
υψηλή ανάλυση, έτοιμο για εκτύπωση. 
Τεχνικές προδιαγραφές προγράμματος: 
· 96 σελίδες (συμπεριλαμβανομένου του εξωφύλλου)  
· Μέγεθος 17x24 εκ. 
· Τετράχρωμο σώμα και εξώφυλλο, velvet 90 γραμ. 
· Βιβλιοδεσία: καρφίτσα 
· 10.000 αντίτυπα  
Ο ανάδοχος θα ολοκληρώσει την εκτύπωση του ωρολογίου προγράμματος σε διάστημα 5 ημερών 
μετά την παράδοση των δοκιμίων από το Φεστιβάλ. 
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Εκτύπωση προγράμματος προβολών για διανομή 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτύπωση του προγράμματος προβολής των ταινιών του 56ου 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το περιεχόμενο και την αισθητική του ωρολόγιου 
προγράμματος ορίζει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το περιεχόμενο και το 
γραφιστικό σχεδιασμό του προγράμματος αναλαμβάνει το Φεστιβάλ το οποίο και υποχρεούται να 
παραδώσει σε τελική μορφή στην ανάδοχο εταιρία για εκτύπωση. To σχετικό αρχείο που θα 
παραδοθεί στον ανάδοχο θα είναι μορφής PDF σε υψηλή ανάλυση, έτοιμο για εκτύπωση. 
Τεχνικές προδιαγραφές προγράμματος: 
· 32 σελίδες (συμπεριλαμβανομένου του εξωφύλλου) 
· Μέγεθος 14x20,5 εκ. 
· Ασπρόμαυρο σε χαρτί velvet 115 γραμ. 
· Βιβλιοδεσία: καρφίτσα 
· 20.000 αντίτυπα  
 
Έγχρωμο μονόφυλλο city guide 
Έντυπο έγχρωμο Α4 
5.000 τεμάχια  
Χαρτί velvet 170-200γρ, μονόφυλλο, δύο όψεων. 
 
Δίπτυχο Α3  Festival Spots 
Παρουσιάζει καταστήματα εστίασης-διασκέδασης που συνεργάζονται με το Φεστιβάλ, παρέχοντας 
προσφορές σε διαπιστευμένους, μέλη και κοινό. 
Αντίτυπα: 5.000 
Χαρτί velvet 170-200γρ, δίφυλλο, δύο όψεων. 
 
Εκτύπωση Banners-Σημάνσεων χώρων  
H ανάδοχος εταιρεία θα αναλάβει και την εκτύπωση και ανάρτηση των Banners του Παράλληλου 
Προγράμματος και του 56ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης  
Υλικό banners: Μουσαμάς. Σε όλα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και το σύστημα ανάρτησης 
(σωλήνες), πλην αυτών του Ολύμπιον, όπου τους σωλήνες τους διαθέτει το Φεστιβάλ. Η ανάδοχος 
εταιρία θα αναλάβει και την αποξήλωση των Banners μετά την ολοκλήρωση του 56ου ΦΚΘ.  

1. 6 Banner διαστάσεων 2,20 *3,30 (πλάτος/ύψος)  για ανάρτηση στο Ολύμπιον (3 εκτύπωση-
ανάρτηση, 3 μόνο ανάρτηση) 

2. 12 Banner διαστάσεων 1,50*3,00 (πλάτος/ύψος)  για ανάρτηση στην Αποθήκη Γ στο Λιμάνι 
(4 εκτύπωση-ανάρτηση, 8 μόνο ανάρτηση) 

3. 5 Banner διαστάσεων 1,50*3,00 (πλάτος/ύψος)  για ανάρτηση στην Αποθήκη Δ στο Λιμάνι (2 
εκτύπωση-ανάρτηση, 3 μόνο ανάρτηση) 

4. 1 Βanner διαστάσεων 1,60*3,20 (πλάτος/ύψος)  για εκτύπωση/ανάρτηση στο Μουσείο-
Ταινιοθήκη. 

5. 3 Βanner διαστάσεων 1,00*2,20 (πλάτος/ύψος)  για ανάρτηση στην Αποθήκη 1 στο Λιμάνι (1 
εκτύπωση-ανάρτηση, 2 μόνο ανάρτηση) 

6. 2 Banner διαστάσεων 300χ100 και 100χ200 για ανάρτηση στα Φυλάκια στην είσοδο του 
Λιμανιού (Film Traffic και Εθελοντισμός) 
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7. Πλάτη πάνελ συνεντεύξεων τύπου-Drop paper ή άλλο παρόμοιο υλικό - 4 τμχ 100 πλάτος χ 
345 ύψος και 1 τμχ 120 πλάτος χ 345 ύψος  

8. Stand µε ποδαράκια στήριξης σε k-fix διαστάσεις 2,00χ 0,90 1 τεµάχιο, για τοποθέτηση στην 
Αγορά 

9. Αυτοκόλλητα για τζάµι (επικολλάται από την εσωτερική πλευρά του τζαµιού, µε «φάτσα» 
προς τα έξω) σε διαστάσεις 2,65χ1,00, 2,86χ1,00, 2,62χ1,00, 2,65χ1,00, , για τοποθέτηση 
στην Αγορά. 

10. Photo Call - Αράχνη (κατασκευή μεταφερόμενη) 2,25 ύψος χ 3,00 πλάτος 
11. Αυτοκόλλητα για σήμανση  Διάσταση, περ. 37 χ 32 εκ. Τεμάχια: 100 
12. 3 Banner-για σήμανση αεροδρομίου- desk αφίξεων εσωτερικού, διαστάσεων 80x288, 80x248, 

210x90  
13. 4 Banner-Πλαϊνά για σήμανση αεροδρομίου- desk αφίξεων εξωτερικού διαστάσεων 55x290, 

57x290, μετώπη 388x60, κάτω επιφάνεια365x85 
14. 4 Banners  για στρογγυλές κολώνες  αεροδρομίου Αφίξεις εξωτερικού Β –440x300 
15. 2 Banner για Εισόδους  αεροδρομίου διάστασης  180x228 
16. Σήμανση συνεντεύξεων τύπου 440 χ 75 εκ. Εκτύπωση και επικόλληση σε k-fix, με Velcro 

εσωτερικά κατά μήκος της πάνω πλευράς και των δύο πλαϊνών 
17. Σήμανση για masterclasses/ημερίδες 180χ60 εκ. (εκτύπωση και επικόλληση σε k-fix + 2 ποδ. 

στήριξης) 
18. Πόστερ µε πρόγραµµα προβολών των ταινιών. Εκτύπωση σε χαρτί, διαστάσεων 0,60 

χ1,70εκ. 6 τεµάχια 
19. 1 Banner για Ανάρτηση στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 2,00χ 3,00 διάτρητος Μουσαμάς με 

μεταλλικές βέργες πάνω- κάτω για ανάρτηση (εκτύπωση και ανάρτηση 
 
Σημείωση: Ο τελικός αριθμός των banners θα προσδιοριστεί ανάλογα με τη διαμόρφωση των αναγκών του Φεστιβάλ. 
 
Προσκλήσεις προβολών 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει και την εκτύπωση των προσκλήσεων προβολών των ταινιών που θα 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα του 56ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
Τεχνικές προδιαγραφές: 
• Διάσταση περ. 7χ15  
• 4χρωµη, Bristol 250 γραµ.  
• Ειδικές εργασίες: περφορέ και διπλή αρίθμηση 
• 6.000 τεμάχια   
 
Προσκλήσεις τελετών έναρξης και λήξης  
Ο ανάδοχος θα αναλάβει και την εκτύπωση των προσκλήσεων των τελετών έναρξης και λήξης του 
56ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
Τεχνικές προδιαγραφές: 
Δύο διαφορετικά σχέδια προσκλήσεων  
 Διαστάσεις: 20χ14 (ανάπτυγµα 40χ14)  
 Χαρτί: Velvet 300gr τριπλής   
 Εκτύπωση: Τετραχρωµία+µατ βερνίκι  
 Τιράζ: 1000 τµχ το κάθε σχέδιο πρόσκλησης  
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Προσκλήσεις πάρτυ έναρξης και λήξης  
Ο ανάδοχος θα αναλάβει και την εκτύπωση των προσκλήσεων πάρτυ έναρξης και λήξης του 56ου 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
Δύο διαφορετικά σχέδια προσκλήσεων  
Τεχνικές προδιαγραφές: 
 Διαστάσεις: 14χ20  
 Χαρτί: Velvet 300gr τριπλής  
 Εκτύπωση: 4χρωµία+µατ βερνίκι  
 Τιράζ: 1000 τµχ το κάθε σχέδιο πρόσκλησης 
 
Προσκλήσεις πάρτυ Αγοράς/Market 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει και την εκτύπωση των προσκλήσεων του πάρτυ της Αγοράς του 56ου 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
Τεχνικές προδιαγραφές: 
 Διαστάσεις: 14χ20  
 Χαρτί: Velvet 300gr τριπλής  
 Εκτύπωση: 4χρωµία+µατ βερνίκι  
 Τιράζ: 500 τµχ  
 
Έντυπο Νεανική Οθόνη 
 Διαστάσεις: 14χ20 
 Χαρτί: Velvet 250gr τριπλής 
 Εκτύπωση: 4χρωμία+ματ βερνίκι, δύο όψεων 
 Τιράζ: 500 τμχ 

 
Αφισέτες για πάρτυ διοργάνωσης 
Θα σχεδιαστούν και θα τυπωθούν 2 διαφορετικές αφίσες 
Τεχνικές προδιαγραφές: 
 Διάσταση Α3 
 Χαρτί: velvet 170 γραμ 
 4χρωμία 
 Τεμάχια: 40 τμχ η κάθε αφίσα 
 
Κατάλογος ταινιών AGORA 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει και την εκτύπωση του καταλόγου των ταινιών της Αγοράς του 56ου 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
Τεχνικές προδιαγραφές: 
 Διάσταση 21χ28,5 εκ.  
 Σελίδες: 112 ασπρόμαυρες + εξώφυλλο 
 Χαρτί Velvet 100 γρ. για το εσωτερικό  
 Εξώφυλλο έγχρωμο σε χαρτί Velvet 300 gr με γυαλιστερή πλαστικοποίηση 
 Βιβλιοδεσία:  ράχη κολλητό  
 Τιράζ: 500 τμχ 
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Κατάλογος αγοραστών AGORA 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει και την εκτύπωση του καταλόγου των αγοραστών της Αγοράς του 56ου 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
Τεχνικές προδιαγραφές: 
 Διάσταση 11  εκ. Πλάτος χ 21 εκ. Ύψος 
 Χαρτί: γραφής 90 γρ. 
 Σελίδες: 64 ασπρόμαυρες 
 Εξώφυλλο έγχρωμο σε χαρτί Velvet 300gr με γυαλιστερή πλαστικοποίηση 
 Βιβλιοδεσία: καρφίτσα 
 Τιράζ: 300 τμχ 

 
Εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ 
3 τεύχη των 24 σελίδων το καθένα 
 Σελίδες: 24 
 Διάσταση σελίδας:  

o Κλειστό: 27,5 Χ 34,5 εκατ. 
 Χαρτί: 70 γραμ. Γραφής 
 Εκτύπωση: τετραχρωμία  
 Αντίτυπα: 7.000/τεύχος 
Το κάθε τεύχος θα ολοκληρώνεται το βράδυ της προηγουμένης μέρας κυκλοφορίας του τεύχους και 
θα πρέπει να παραδίδεται τυπωμένο μέχρι τις 8.30 το πρωί της κυκλοφορίας του στα γραφεία του 
Φεστιβάλ στο Λιμάνι. 

 
Κουπόνια των 10 ημερών (πακέτο 10 με εξώφυλλο) 
Τεμάχια: 1.000 μπλοκ των 10 εισιτηρίων. 
 Κολλητό μπλοκ 10 ασπρόμαυρων κουπονιών με διάτρηση και διπλή αρίθμηση, 
 Διάσταση: 5Χ12 εκ. 
 Χαρτί: μπριστόλ 170 γρ. 
 Εξώφυλλο: έγχρωμο διπλής όψης σε χαρτί velvet ή μπριστόλ 300 γρ. 
 
 
Μπλούζες & Τσάντες 
 
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την εκτύπωση της τσάντας που διανέμεται στους καλεσμένους του 56ου 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και του συλλεκτικού t-shirt του Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ θα 
παραδώσει τα υλικά στον ανάδοχο τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την έναρξη της διοργάνωσης. Το 
αρχείο (μακέτες) που θα δοθεί στον ανάδοχο θα είναι corel (έως έκδοση 13) ή illustrator σε γραμμική 
μορφή. 
 
Προδιαγραφές εκτύπωσης: 
 
Τσάντα: 
 Τιράζ: 1.500 τμχ 
 Εκτύπωση: Διχρωμία σε ένα σημείο 
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T-shirt  
Θα εκτυπωθούν συνολικά 1.500 t-shirt τριών διαφορετικών χρωμάτων και  διαφόρων μεγεθών (S, M, 
L, XL). 
 Εθελοντών 
Εκτύπωση: Διχρωμία σε ένα σημείο (μπροστά όψη), μονοχρωμία σε ένα σημείο (πλάτη) 
 Προσωπικού 
Εκτύπωση: Διχρωμία σε ένα σημείο (μπροστά όψη) 
 Καλεσμένων 
Εκτύπωση: Διχρωμία σε ένα σημείο (μπροστά όψη) 
 
 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
Οι φάκελλοι των προσφορών, θα  πρέπει να αποσταλλούν και  να παραδοθούν σφραγισμένοι,  
το αργότερο έως και τις 23/9/2015, στην γραμματεία του Φεστιβάλ και η αποσφράγισή τους θα γίνει 
στις 24/9/2015 , στην συνεδρίαση του ΔΣ, στα γραφεία των Αθηνών. 
Οι διευθύνσεις είναι:  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
1) Πλατεία Αριστοτέλους 10  Θεσσαλονίκη  546 23  6ος όροφος, κτίριο «ΟΛΥΜΠΙΟΝ», έδρα του 
Φεστιβάλ, τηλ. 2310 378400 (έδρα του Φεστιβάλ). 
Ή   
2) Διονυσίου Αρεοπαγείτου 7  τ.κ.  117 42    Αθήνα , τηλ.210 8706000  (γραφεία των Αθηνών)   


