
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Μυτιλήνη, 1-12-22 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                    Αρ.Πρωτ. 115379 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
…………………………………………      
Διεύθυνση: Βουρνάζων 2 
                   81 100 Μυτιλήνη                                 Προς:  MARKETING GREECE Α.Ε. 
Τηλ : 2251 3 54800-2                         
e-mail: tourismos@pvaigaiou.gov.gr                                        
            
    

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την παραγωγή ταξιδιωτικού περιεχομένου 

(video, φωτογραφίες) και προβολή στα διαδικτυακά μέσα του DiscoverGreece.com (site, 

social media) για την προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Λέσβου.  

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των αρ. 159, 176 και 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» «Αρμοδιότητες Περιφερειών» όπως αυτές ισχύουν 
2. Το Π.Δ. 137/2010 (ΦΕΚ Α 230/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» 
3. Τις αποφάσεις υπ’ αρίθμ.  08/24-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΥΡΓ7ΛΩ-ΗΙ0) της Εκτελεστικής Επιτροπής 
Π.Β.Α., την υπ’ αρίθμ. 80/2-12-2021 (ΑΔΑ: 97Μ47ΛΩ-Ω35) του Περιφερειακού Συμβουλίου και 
την υπ’ αρίθμ. 1063/21-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΚ87ΛΩ-ΔΝ9) της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες 
εγκρίνεται το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής 2022 της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 
4. Την υπ’ αρίθμ. 19/2022 (ΑΔΑ: 6Ζ6Η7ΛΩ-ΝΨΛ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Β. 
Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτους 
2022 στο οποίο εντάσσεται το Έργο «Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2022» 
με κωδικό 2022ΚΑΠ3200002 από Πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10307/1015/11-3-22 (ΑΔΑ:6ΩΛΥ7ΛΩ-ΠΩΕ ΑΔΑΜ: 22REQ010195404 
2022-03-14) πολυετή Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης 
– Δημ. Ελέγχου Π.Β.Α. με την οποία εγκρίνεται δέσμευση πίστωσης ύψους 400.000,00 € σε 
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 
0071.9899.0001, οικ. έτους 2022 για την πληρωμή δαπάνης του Έργου «Τουριστική Προβολή 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2022» με κωδικό 0.2022ΚΑΠ3200002 από Πιστώσεις ΚΑΠ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, καθώς επίσης εγκρίνεται η δέσμευση πιστώσεων στα ακόλουθα οικονομικά έτη 
ως ακολούθως: Οικ. Έτος 2023, Ποσό δέσμευσης 100.000,00 ευρώ. 
6. Τις αποφάσεις υπ’ αριθ. 3/01-06-2022 (ΑΔΑ: 63ΙΕ7ΛΩ-ΕΧΥ) της Εκτελεστικής Επιτροπής ΠΒΑ, 
38/01-06-2022 (ΑΔΑ: 94ΤΖ7ΛΩ-ΣΩΜ) του Περιφερειακού Συμβουλίου, 518/14-06-2022 (ΑΔΑ: 
9ΗΞΔ7ΛΩ-Μ6Χ) της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες τροποποιήθηκε το Πρόγραμμα 
Τουριστικής Προβολής 2022 με αύξηση του προϋπολογισμού. 
7. Την υπ’ αριθ. 40/01-06-2022 (9ΡΨ57ΛΩ-ΒΟΣ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Π.Β.Α. με την οποία εγκρίθηκε η 3η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 με 
την οποία αυξάνεται ο προϋπολογισμός του Έργου «Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου 2022» με κωδικό 0.2022ΚΑΠ3200002 από Πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ από 500.000€ σε 
700.000€ (πίστωση έτους 2022 από 400.000€ σε 600.000€). 
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8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 60442/12-8-22 (ΑΔΑ: 63ΜΘ7ΛΩ-0Χ9 ΑΔΑΜ 22REQ011098296 2022-08-12) 
Aπόφαση Ανάληψης του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης – Δημ. Ελέγχου Π.Β.Α. με την οποία 
εγκρίνεται δέσμευση πίστωσης ύψους 200.000,00 € σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 0071.9899.0001, οικ. έτους 2022 για την 
πληρωμή δαπάνης του Έργου «Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2022» με 

κωδικό 0.2022ΚΑΠ3200002 από Πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 
9. Την υπ΄αριθμ πρωτ. εισερχ. 114077/29-11-22 πρόταση  συνεργασίας της Marketing Greece.  

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Π.Β.Α. για το 2022, 
προβλέπεται, μεταξύ άλλων: 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ DIGITAL MARKETING CAMPAIGNS  
Με βάση τις ενημερωμένες ιστοσελίδες της κάθε Περιφερειακής Ενότητας, προβλέπονται 
επίσης ενέργειες ηλεκτρονικής προώθησης μέσω κοινωνικών δικτύων, SEO (βελτιστοποίηση 
μηχανών αναζήτησης) και digital marketing campaigns είτε μέσω δημιουργίας micro-sites, είτε 
μέσω προγραμμάτων διαφήμισης σε google και κοινωνικά δίκτυα. Η εξειδίκευση των ενεργειών 
ηλεκτρονικής προώθησης θα γίνει ανάλογα με τις ανάγκες των νησιών, τις αγορές – στόχους και 
το διαθέσιμο προϋπολογισμό. Επίσης με βάση τις ολοκληρωμένες και ανανεωμένες ιστοσελίδες 
των νησιών, θα οργανώνεται αποτελεσματικότερα η προβολή πολιτιστικών και αθλητικών 
γεγονότων μεγάλης εμβέλειας. Επιπροσθέτως, θα πραγματοποιηθούν επιπλέον ενέργειες για 
την αύξηση της επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων αλλά και την προβολή των προορισμών μέσω 
καταχωρήσεων σε on line και off line περιβάλλοντα (sites, microsites, mobile applications etc). 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ 
Για τις ανάγκες της προβολής (διαδικτυακή προώθηση, εμπλουτισμός περιεχομένου 
τουριστικού portal, έντυπη και ηλεκτρονική διαφήμιση, κλπ.), αλλά και των παρουσιάσεων των 
προορισμών σε επαγγελματικά, ειδικά κ.α. κοινά απαιτείται η δημιουργία κατάλληλου 
περιεχομένου: Κείμενα, αγορά φωτογραφιών, δημιουργία video, δημιουργία μακετών, 
δημιουργία περιεχομένου για ειδικές θεματικές καμπάνιες, μεταφράσεις στη γλώσσα του 
στοχευόμενου κοινού. Επίσης, προτείνεται η δημιουργία γενικών ή/και θεματικών videos και 
spots, ειδικών καινοτόμων VM δημιουργικών και brandstories, 4KHDRvideos υψηλής ανάλυσης, 
360 videos, cinemagraphs, κλπ. σύμφωνα με τις νέες τεχνολογίες οπτικοακουστικών μέσων που 
χρησιμοποιούνται  με στόχο την καλύτερη δυνατή ψηφιακή, προβολή των νησιών σε online 
πλατφόρμες, social media και άλλα σύγχρονα οπτικοακουστικά  μέσα. 
Ενδεικτικά αναφέρεται η δημιουργία πρωτότυπου περιεχομένου και υλικού προβολής όλων 
των νησιών του Βορείου Αιγαίου στον τομέα του τουρισμού, του πολιτισμού και της 
γαστρονομίας το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ανάδειξης των τουριστικών σημείων, 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, των τοπικών προϊόντων αλλά και των τοπικών γεύσεων. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, προγραμματίζεται από την ΠΒΑ σε συνεργασία με την Marketing Greece 
παραγωγή ταξιδιωτικού περιεχομένου (video, φωτογραφίες) και προβολή στα διαδικτυακά 
μέσα του DiscoverGreece.com (site, social media) για την προβολή και προώθηση του 
τουριστικού προϊόντος της Λέσβου, συνολικού ύψους έως 37.200 ευρώ, συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. 
Συγκεκριμένα  προβλέπεται: 
 
1. Παραγωγή Ταξιδιωτικού Περιεχομένου: Δημιουργία travel content που αναδεικνύει 

εμπειρίες της Λέσβου και περιλαμβάνει την παραγωγή videos και φωτογραφικού υλικού 
υψηλής ανάλυσης, από ομάδα φωτογράφων/κινηματογραφιστών, με σκοπό την αξιοποίησή 
τους στην καμπάνια, το οποίο θα παραδοθεί στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για 
περαιτέρω προβολή της Λέσβου.  
Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθούν τα εξής:  

 

α. παραγωγή videos  
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Τρία (3) experience videos (διάρκειας περίπου 50-60 sec το καθένα) για Social Media 
χρήση, καθένα από τα οποία θα προβάλει εμπειρίες που προσφέρει η Λέσβος στον 
επισκέπτη. Ενδεικτικά προτείνονται οι ακόλουθες κατηγορίες:  

• Village Hopping  

• Δραστηριότητες/Activities  

• Culinary Tour/Γαστρονομία  
 
Επιπλέον, θα διαμορφωθούν:  
Τρία (3) short – form videos (διάρκειας περίπου 15-20 sec έκαστο), που θα προκύπτουν 
ως cuts από τα πλάνα των κύριων experience videos με σκοπό την προώθησή τους μέσω 
των Social Media.  
 
Ένα (1) ενιαίο video που θα προκύπτει από το σύνολο των πλάνων των 3 παραπάνω 
experience videos.  
 
Τα videos θα παραδοθούν σε ανάλυση 4Κ. Η ενσωμάτωση τίτλων ή supers κ.α. στα 
videos, εφόσον απαιτηθεί θα είναι στην αγγλική γλώσσα. Όλα τα videos παραδίδονται 
σε 2 εκδοχές/formats (landscape 16:9 και vertical 4:5).  
 
β. παραγωγή φωτογραφικού υλικού 
Παραγωγή φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης που θα αναδεικνύουν τις εμπειρίες που 
προαναφέρθηκαν. Θα παραδοθούν συνολικά κατ΄ ελάχιστον 45 φωτογραφίες σε 
ψηφιακή μορφή. Το φωτογραφικό υλικό θα συνοδεύεται από  αναλυτικό κατάλογο των 
φωτογραφιών όπου θα εμφανίζεται το όνομα  αρχείου και η τοποθεσία/θέμα 
 
Οι φωτογραφίες θα παραδοθούν σε αρχεία υψηλής ανάλυσης και σε αρχεία χαμηλής 
ανάλυσης για χρήση στο διαδίκτυο. 

  
Το οπτικοακουστικό υλικό (videos & photos) θα παραδοθεί στην Περιφέρεια και θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί (αυτούσιο και χωρίς παρεμβάσεις) προς γενική χρήση τουριστικού 
ενδιαφέροντος για την ευρύτερη προβολή του προορισμού. 
 
2. Προβολή στα διαδικτυακά μέσα του DiscoverGreece.com και συγκεκριμένα: 

 
α) προβολή στην ιστοσελίδα DiscoverGreece.com  
Προβολή του νέου travel content που θα δημιουργηθεί για τη Λέσβο στην αρχική 
σελίδα του Discovergreece.com και σε εσωτερικές σελίδες με σχετικό περιεχόμενο:  

• Αρχική σελίδα (3 εβδομάδες συνολικά): Προβολή των videos για διάστημα μίας 
εβδομάδας για κάθε video (συνολικά 3 εβδομάδες) στην αρχική σελίδα του 
Discovergreece.com σε επιλεγμένη ενότητα προβολής video περιεχομένου (Video 
Gallery Section).  

• Σχετικές σελίδες προορισμών και εμπειριών: Προβολή των videos σε σχετικές σελίδες 
προορισμών και εμπειριών, όπως στους προορισμούς του Βορείου Αιγαίου, της 
Λέσβου, στη σελίδα της Γαστρονομίας κ.α.  

• Προβολή στο Discovergreece.com Newsletter: Προβολή του video content στο 
Discovergreece.com Newsletter, το οποίο αποστέλλεται μηνιαία στους subscribers της 
πλατφόρμας. Συνολικά προβολή σε 3 Newsletters.  

 
β) Social Media Promotion  
Στοχεύοντας στο Dreaming στάδιο του Travel Cycle του σύγχρονου ταξιδιώτη, 
υλοποίηση Social Media Campaign διοχετεύοντας inspirational content για τον 
προορισμό της Λέσβου στα Social Media του DiscoverGreece.com.  
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Η προβολή θα περιλαμβάνει δημοσιεύσεις, μέσω posts σε Instagram, Facebook & 
Twitter. Συνολικά, στο πλαίσιο της καμπάνιας θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες 
αναρτήσεις:  

• 24 Instagram stories  

• 6 Instagram posts  

• 6 Facebook posts  

• 6 Twitter posts  
 

Παραδοτέο Έργου: Παράδοση συνολικού απολογισμού ενεργειών με screen shots και 
ημερομηνίες αναρτήσεων στο Discovergreece.com και τα Social Media του καθώς και παράδοση 
οπτικοακουστικού υλικού (videos & φωτογραφίες).  
 
Διάρκεια Έργου: Η χρονική διάρκεια του έργου ορίζεται έως 11 μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 

 
Τα πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα των παραδοτέων videos θα ανήκουν στην Περιφέρεια 
Β. Αιγαίου και αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία αυτής για απεριόριστη χρήση, 
αναπαραγωγή σε οποιοδήποτε τεχνολογικό ή άλλο µέσο και για απεριόριστη χρονική διάρκεια 
σε όλο τον κόσµο και θα μπορούν να χρησιμοποιούνται εν όλω και αυτούσια με στόχο την 
τουριστική προβολή του προορισμού. Επίσης, ο Ανάδοχος θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί, εκτός 
του πλαισίου της παρούσας Σύμβασης και της υπ’ αυτής υλοποίησης του Έργου, χωρίς την 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, αποκλειστικά στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων τουριστικής 
προβολής ή δράσεων διαφημιστικής προβολής της δραστηριότητας του Αναδόχου ή άλλων 
συναφών δράσεων.  
Όσον αφορά στο φωτογραφικό υλικό, ο Ανάδοχος θα προσκομίσει στα παραδοτέα 
παραχωρητήρια χρήσης από τους εκάστοτε φωτογράφους προς τον ίδιο και προς την 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, όπου θα αναφέρεται ότι παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης του 
εν λόγω φωτογραφικού υλικού για απεριόριστη χρήση, αναπαραγωγή σε οποιοδήποτε 
τεχνολογικό ή άλλο µέσο και με απεριόριστη χρονική διάρκεια σε όλο τον κόσµο. Ο Ανάδοχος 
είναι αποκλειστικά υπόχρεος για κάθε οικονοµική απαίτηση των πνευµατικών δηµιουργών και 
εν γένει των συντελεστών παραγωγής του έργου, εφόσον οι απαιτήσεις αυτές αφορούν 
δικαιώµατά τους γενοµένων εκ της παραγωγής. Τυχόν άδειες για την είσοδο σε αρχαιολογικούς 
χώρους, άδειες χρήσης μουσικής ή αμοιβή μουσικών, έξοδα ταξιδιών των συνεργείων, αµοιβή 
µοντέλων ή ηθοποιών και γενικότερα έξοδα παραγωγής βαρύνουν τον Ανάδοχο. Επιπλέον, ο 
Ανάδοχος θα εξασφαλίσει τη συναίνεση των ατόμων που θα εμφανίζονται στα πλάνα και στις 
φωτογραφίες. Εν γένει κάθε υποχρέωση προς τρίτους, κάθε υποχρέωση περί πνευματικών 
δικαιωμάτων και κάθε υποχρέωση εξασφάλισης αδείας, βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
 
Η πληρωμή των ανωτέρω δράσεων θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση τους και αφού 
εκδοθεί η σύμφωνη γνώμη από τον ΕΟΤ. 
 
Η συνολική δαπάνη για την ανωτέρω δράση ύψους έως 37.200,00 ευρώ θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 0071.9899.0001, για την πληρωμή δαπάνης του Έργου 
«Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2022» με κωδικό 0.2022ΚΑΠ3200002 από 
Πιστώσεις ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, που έχουν δεσμευτεί για το οικ. έτος 2023 σύμφωνα με την υπ’ 
αρίθμ. πρωτ. 10307/1015/11-3-22 (ΑΔΑ:6ΩΛΥ7ΛΩ-ΠΩΕ) πολυετή απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης – Δημ. Ελέγχου Π.Β.Α. και για τις οποίες θα 
εκδοθεί σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης το έτος 2023. 
 
Στη βάση αυτή, παρακαλούμε να μας αποστείλετε Οικονομική Προσφορά συνολικού ποσού 
έως 37.200,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για παραγωγή ταξιδιωτικού 
περιεχομένου (video, φωτογραφίες) και προβολή στα διαδικτυακά μέσα του 
DiscoverGreece.com (site, social media) για την προβολή και προώθηση του τουριστικού 
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προϊόντος της Λέσβου σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος. 

 
Η προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί υπογεγραμμένη και σφραγισμένη σε κλειστό φάκελο στα 
Γραφεία της Δ/νσης Τουρισμού (Βουρνάζων 2, 81100 Μυτιλήνη) έως τις 15 Δεκεμβρίου 2022, 
καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail: tourismos@pvaigaiou.gov.gr. Η 
προσφορά θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από α) ασφαλιστική και φορολογική 
ενημερότητα, β) ποινικό μητρώο του Διευθύνοντα Συμβούλου και όλων των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή σχετικές Υ/Δ, γ) Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, δ) καταστατικό της εταιρείας 
με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις και ε) εάν στο καταστατικό δεν εμφανίζεται όνομα νομίμου 
εκπροσώπου, θα πρέπει να επισυναφθεί επιπλέον κάποιο επίσημο έγγραφο το οποίο να το 
αναφέρει. 
 
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ. 2251354800-2 και στο mail: 
tourismos@pvaigaiou.gov.gr 
 
Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφοράς θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα 
https://www.pvaigaiou.gov.gr/  θέση «Ενημέρωση-Ανακοινώσεις»  
 
Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που  
δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120 παρ.3α του  
Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021). 
 
 

O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

 
             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΥΚΤΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
[ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ ] 
 
 

 
Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
Θέμα: Υποβολή οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με την: ..………/..…-9-2022 Πρόσκληση 
Υποβολής Προσφοράς για την παραγωγή ταξιδιωτικού περιεχομένου (video, φωτογραφίες) 
και προβολή στα διαδικτυακά μέσα του DiscoverGreece.com (site, social media) για την 
προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Λέσβου 
 
Σύμφωνα με την  ................/…..-9-2022 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, θα προσφέρω τις 
εξής παροχές:  
 
 

 Είδος Κόστος σε ευρώ 

 
 
 
Α. Παραγωγή 
Ταξιδιωτικού 
Περιεχομένου 

Παραγωγή videos: 
- 3 videos των 50-60’’ 
- 3 videos των 15-20’’ 
- 1 video ενιαίο 

 

 
 
 
 
 

……………….  
Παραγωγή φωτογραφικού 
υλικού: 

- Κατ’ ελάχιστον 45 
φωτογραφίες 
 

 
 
 
 
 
 
Β. Προβολή στα 
διαδικτυακά μέσα του 
DiscoverGreece.com 

 
Προβολή στην ιστοσελίδα 
DiscoverGreece.com: 

- Αρχική σελίδα 
- Σχετικές σελίδες 

προορισμών και 
εμπειριών 

- Προβολή στο 
Discovergreece.com 
Newsletter 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………. 

 
Social Media Promotion: 

- 24 Instagram stories  
- 6 Instagram posts  
- 6 Facebook posts  
- 6 Twitter posts  

 
ΣΥΝΟΛΟ συμπ/νου ΦΠΑ 

  
…..…………. 

 
 

         Ημερομηνία………………………………….. 
[ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ…………… 

ΑΦΜ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ…………… 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ…………]  
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