Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ αναζητά συνεργασία με ειδικό σε θέματα δημοσίων σχέσεων και διαδικασιών μάρκετινγκ,
για την υποστήριξη χορηγιών από επιχειρήσεις που θα ήθελαν να διαφημίσουν/ προβάλλουν/ προωθήσουν
προϊόντα ή υπηρεσίες τους, εντός των χώρων (κυλικεία, κατασκήνωση Καλάνδρας) που διαχειρίζεται στο
πλαίσιο των παρόντων ή και μελλοντικών δραστηριοτήτων της.
Ο ειδικός αυτός συνεργάτης πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία προσέγγισης -με
δικές του δαπάνες- διαφόρων επιχειρήσεων για να «πωλήσει» την παραπάνω δυνατότητα, έναντι μιας
χορηγίας που θα συμφωνηθεί με την ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ.
Η αμοιβή του θα προκύπτει ως ποσοστό επί εκάστης χορηγίας και μόνο χωρίς καμία άλλη αξίωση, και θα
τιμολογείται απ’ ευθείας προς τον χορηγό με υπόδειξη της εταιρίας. Οι δέουσες εργασίες ανεύρεσης
χορηγών και τα ορόσημα ελέγχου της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας του με την εταιρία, θα
πραγματοποιούνται στη βάση ενός χρονοδιαγράμματος και είναι οι ακόλουθες:

Ενημέρωση της αγοράς και ειδικότερα, των δυνητικά ενδιαφερομένων επιχειρήσεων για τη
δυνατότητα και τους όρους συνεργασίας τους με την Εταιρία, στα πεδία και στους χώρους που
αναφέρονται παραπάνω.

Διαμόρφωση, σε συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη της Εταιρίας, της στρατηγικής που θα
ακολουθηθεί και των στόχων αυτής, των προτάσεων μάρκετινγκ και των έναντι χορηγίας «πακέτων»
παροχών (τιμολογιακή πολιτική), καθώς και των τρόπων κοινοποίησης τούτων προς τις πιθανά
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για τη διαφήμιση/ προβολή/ προώθηση των προϊόντων/ υπηρεσιών
τους.

«Πώληση» των προσφερόμενων υπηρεσιών της Εταιρίας, προετοιμασία και συντονισμός των
συναντήσεων με τους ενδιαφερομένους για συνεργασία στο αναφερθέν πλαίσιο, όπως και
διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων επίτευξης συμφωνίας, με ταυτόχρονη διασφάλιση της
εκταμίευσης της συμφωνηθείσας χορηγίας.

Διαρκή διαμεσολάβηση και επαφή με την αγορά, καθώς και αδιάλειπτη συνεργασία με την Εταιρία για
την επίτευξη των καλύτερων δυνατών και αμοιβαία επωφελών αποτελεσμάτων.

Παρακολούθηση των προγραμμάτων που έχουν συμφωνηθεί με χορηγούς, σύνταξη έκθεσης
πεπραγμένων και διενέργεια έρευνας ικανοποίησης των χορηγών από τη συνεργασία τους με την
Εταιρία.
Η διάρκεια της συνεργασίας θα είναι ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσής του για άλλο ένα.
Κριτήρια επιλογής αποτελούν τόσο η εμπειρία (πέντε ετών τουλάχιστον), η τεχνογνωσία (με κατάλληλες
σπουδές) και η καλή γνώση της αγοράς, όσο και το προτεινόμενο ποσοστό της αμοιβής που θα προκύπτει
από κάθε χορηγία. Θα συνεκτιμηθεί η εγκατάσταση (έδρα ή υποκατάστημα) του συνεργάτη να βρίσκεται στη
Θεσσαλονίκη.
Τα βιογραφικά μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικώς (e-mail: etairiaauth@ad.auth.gr) ή γραπτώς (Κτίριο
Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 15:00 μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2017.
Οι ενδιαφερόμενοι - συμμετέχοντες αποδέχονται ρητώς και ανεπιφυλάκτως τα εξής:
Η παρούσα Πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, η οποία ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι στους
συμμετέχοντες.
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ διατηρεί το δικαίωμα, -κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια οποτεδήποτε-, να τροποποιήσει μέρος
ή το σύνολο της παρούσας Πρόσκλησης, εφόσον το κρίνει απαραίτητο ή να την επαναπροκηρύξει με τους ίδιους ή

άλλους όρους, ενώ έχει δικαίωμα να ματαιώσει την όλη διαδικασία και να μη αποδεχθεί τις προτάσεις που θα
υποβληθούν, εφόσον κρίνει ότι δεν είναι προς το συμφέρον της ή δεν εξυπηρετούν τις επιχειρηματικές της ανάγκες.
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν και οι συμμετέχοντες στην διαδικασία αυτή, δεν διατηρούν κανένα δικαίωμα,
αξίωση για αποζημίωση από την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, για κανένα λόγο ή αιτία που σχετίζεται με τη παρούσα Πρόσκληση
ενδιαφέροντος.
Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ, δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς
τούτες να μπορούν να λογιστούν ως εμπιστευτικά έγγραφα ή έγγραφα που περιέχουν τέτοιες πληροφορίες.

Για την ΕΑΔΠ ΑΠΘ
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