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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ MEDIA PLAN TOY EXPORT HELPDESK »   

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

H εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ» είναι ο 

αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου εξωτερικών για την προσέλκυση 

επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών. Αποσκοπεί στην υποστήριξη των διεθνών 

επενδυτών και εταιρειών προκειμένου να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στην Ελλάδα, συμβάλλει 

στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, στην προσέλκυση ξένων επενδυτών, στην άρση 

γραφειοκρατικών εμποδίων και παράσχει σημαντική πληροφόρηση για τη δραστηριοποίησή τους στη 

χώρα. Επίσης, ο Οργανισμός αποσκοπεί στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στις 

διεθνείς αγορές, καθώς παράλληλα στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσεγγίσουν νέες αγορές και 

να εντοπίσουν νέους εταίρους έτσι ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ», σύμφωνα με την 

με Α.Π.: 4351/1385/Α3/ 17-07-2018 Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ 

και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης υλοποιεί την  Πράξη «Υποστήριξη της Εξωστρέφειας 
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των Επιχειρήσεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5021318 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΝΙΔ465ΧΙ8-ΧΞΙ), αποτελούμενη από δύο 

υποέργα.  

 

Το Υποέργο 1:  «Υπηρεσίες Υποστήριξης της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων (Export Helpdesk)», της 

Πράξης «Υποστήριξη της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5021318, στοχεύει στη 

δημιουργία μιας δομής, εντός της ENTERPRISE GREECE, για την αξιοποίηση των διατιθέμενων 

πληροφοριών για την υποστήριξη των εξαγωγικών και των εν δυνάμει εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω 

εναλλακτικών καναλιών (τηλέφωνο, email, web interface, ηλεκτρονικές φόρμες, κ.λπ.). Το Export 

Helpdesk θα στελεχωθεί με έκτακτο προσωπικό και θα έχει σταθερή συνεργασία με τους αρμόδιους 

φορείς, μέσω καθορισμένων σημείων επαφής. Η υπηρεσία θα μεριμνά για τη διαχείριση των αιτημάτων 

των ενδιαφερομένων, από την υποβολή ενός αιτήματος, την ανταπόκριση της υπηρεσίας, αλλά και την 

παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, μέχρι την ολοκλήρωση της 

διαχείρισης του αιτήματος. 

Η πληροφορία που θα συλλέγεται θα αξιοποιείται για την ανατροφοδότηση της λειτουργίας του 

Helpdesk και της διαδικασίας λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων στον τομέα της πολιτικής εξαγωγών 

και της προσέλκυσης / υποστήριξης  της υλοποίησης επενδύσεων. Παράλληλα, η ανατροφοδότηση του 

συστήματος θα συμβάλλει στην αξιολόγηση όσον αφορά στην επάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

στην ανάδειξη πεδίων που δεν καλύπτονται, στην εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων και στη 

χρηστικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, με στόχο τη λήψη διορθωτικών 

μέτρων για τη βελτιστοποίηση τους.  

Η λειτουργία της δομής θα διέπεται από καθορισμένες διαδικασίες και απαιτήσεις παροχής των 

υπηρεσιών της (όροι συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων, διαδικασίες λειτουργίας, απαιτούμενοι 

υλικοτεχνικοί & ανθρώπινοι πόροι, ανάγκες εκπαίδευσης, κ.λπ.),  

Στο πλαίσιο του Υποέργου, θα υλοποιηθούν και δράσεις διάχυσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και των 

αποτελεσμάτων της υπηρεσίας σε φορείς και οργανισμούς χάραξης πολιτικής και υπηρεσίες του 

Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα,  αρμόδιους για θέματα επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 

καθώς και σε συλλογικούς φορείς των επιχειρήσεων και σε επιχειρήσεις (ενημερωτικές ημερίδες, χρήση 

κοινωνικών δικτύων, τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μηνύματα). 

Το Υποέργο 1 περιλαμβάνει τέσσερα (4) Πακέτα Εργασίας, όπως αυτά αναλύονται κατωτέρω: 

1. Οργάνωση Export Helpdesk 

2. Πρόσβαση σε στοιχεία εξαγωγικού ενδιαφέροντος 

3. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών οδηγών 





 

 
 

 

4. Προβολή υπηρεσιών Export Helpdesk 

 

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης του 

άρθρου 118 του ν. 4412/2016 είναι η υποβολή προσφοράς για τη σύναψη σύμβασης παροχής 

εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των αρμοδίων υπηρεσιών – Export Helpdesk της εταιρείας σε 

θέματα «Σχεδιασμός, κατάρτιση και υλοποίηση media plan του Export Helpdesk, (το προς ανάθεση έργο 

θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της πράξης «Υποστήριξης της Εξωστρέφειας των 

Επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5021318 ). (CPV :79340000-9) 

1. Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου: 

Στο πλαίσιο του προς ανάθεση έργου, θα υλοποιηθούν και μικρής κλίμακας δράσεις διάχυσης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων της υπηρεσίας του Export Helpdesk σε φορείς και 

οργανισμούς χάραξης πολιτικής και υπηρεσίες του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου 

τομέα,  αρμόδιους για θέματα επιχειρηματικού περιβάλλοντος, καθώς και σε συλλογικούς φορείς των 

επιχειρήσεων και σε επιχειρήσεις, στοχεύοντας  στη διάχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Export 

Helpdesk προς τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις  εξαγωγικές και δυνητικά εξαγωγικές επιχειρήσεις. 

Προτεινόμενες ενέργειες περιλαμβάνουν:  

• Σχεδιασμός και παραγωγή  ενημερωτικού  υλικού.  

• Κατάρτιση media plan και σχεδιασμός διαφημιστικού υλικού (web banners, social media posts) 

και καταχωρήσεων σε γενικά & ειδικά έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ & social media,  

• Υλοποίηση media plan - καμπάνιες σε γενικά και ειδικά έντυπα & ηλεκτρονικά ΜΜΕ & social 

media.  

Η προβολή των υπηρεσιών του Export Helpdesk θα υποστηριχθεί περαιτέρω από το συνολικό πλαίσιο 

ενεργειών προβολής των υπηρεσιών της Enterprise Greece, καθώς το Export Helpdesk θα αποτελεί μια 

επιπλέον υπηρεσία της. 

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες καλούνται να υποβάλουν προσφορά με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

tradeinfo@eg.gov.gr και v.kyrkou@eg.gov.gr  

Οι προσφορές (στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα) των ενδιαφερομένων εταιρειών θα πρέπει να 

υποβληθούν σύμφωνα με την κάτωθι ανάλυση: 
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Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στην  υπηρεσία Τιμή χωρίς ΦΠΑ (€) Κόστος με ΦΠΑ (€) 

Ενημερωτικό υλικό (σχεδιασμός και λογοτύπηση ιστοσελίδας, 

σχεδιασμός ενημερωτικού υλικού  
5.000,00 6.200,00 

Media plan και σχέδια υλικού δράσεων προώθησης – 

δημοσιότητας (Web banners, social media posts) και εικαστικά 

καταχωρήσεων για γενικά & ειδικά έντυπα και ηλεκτρονικά 

ΜΜΕ & social media  

5.000,00 6.200,00 

Φάκελος τεκμηρίωσης υλοποίησης media plan 18.000,00 22.320,00 

 

Γ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Προϋπολογισμός : ανώτερη τιμή 28.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.    

Δ. Τεχνική επάρκεια αναδόχου: 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, ότι 

διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του 

υπό ανάθεση Έργου. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 

καταθέτοντας με την προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

1. Απόδειξη τεχνογνωσίας (λίστα με συναφή έργα της τελευταίας τριετίας),  

2. Αναλυτική παρουσίαση ομάδας έργου. 

Ε. Κριτήρια κατακύρωσης / ανάθεσης  

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.  

Θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπ’ όψιν ο σαφής ορισμός προτεινόμενης λύσης: ενδεικτική πρόταση σχεδίασης, 

κατάρτισης, ανάπτυξης και υλοποίησης βάσει βασικών κατευθύνσεων πρόσκλησης, καθώς και η 

συνάφεια με την  εταιρική ιστοσελίδα της Enterprise Greece. 

 





 

 
 

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με βάση τη 
βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής,  η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 
 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ % 

Κ1 Σαφήνεια και πληρότητα της μεθοδολογίας 
εκτέλεσης & υλοποίησης του Έργου 

40 

Κ2 Τεκμηρίωση  της πρότασης συνεργασίας με μέσα 
μαζικής ενημέρωσης  
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  
Ευρηματικότητα  και πρωτοτυπία παρουσίασης των 
υπηρεσιών του Export Helpdesk   

40 

Κ3 Αισθητική αξία της πρότασης 20 

ΣΥΝΟΛΟ  100 

 
Κ1.         Σαφήνεια και πληρότητα της μεθοδολογίας εκτέλεσης & υλοποίησης του Έργου  

Κρίνεται η σαφήνεια και η πληρότητα της πρότασης ως προς τις ειδικές απαιτήσεις του Έργου. 

Βαθμολογείται η κατανόηση του διαγωνιζομένου για το αντικείμενο και τις ειδικές απαιτήσεις 

του έργου και ο εντοπισμός και ανάλυση των παραγόντων και παραμέτρων που προσδιορίζουν 

τις ανάγκες του έργου. Θα πρέπει να πιστοποιείται ο τρόπος οργάνωσης και υλοποίησης των 

φάσεων μελέτης μέσω κατάθεσης περιγραφής των εργασιών ή χρονοδιαγράμματος όπου θα 

περιγράφονται οι αρμοδιότητες των συνεργατών καθώς και η αλληλουχία και αλληλεξάρτηση 

των διαφορετικών φάσεων και εργασιών για την πλήρη και ποιοτική υλοποίηση του έργου. 

 

Κ2.     Τεκμηρίωση της πρότασης συνεργασίας με μέσα μαζικής ενημέρωσης / Χρονοδιάγραμμα        

υλοποίησης / Ευρηματικότητα  και πρωτοτυπία παρουσίασης των υπηρεσιών του Export 

Helpdesk 

 

 Κρίνεται η στόχευση σε μέσα τα οποία απευθύνονται στο κοινό που ενδιαφέρει την Εταιρεία, η 

τεκμηρίωση για σχετικές επιλογές βάσει δημογραφικών στοιχείων, τα KPis αποτελεσματικότητας 

της καμπάνιας , ενώ θα αξιολογηθεί και η προσέγγιση και οι προτάσεις του πλάνου για pre- 

during and post launch της πλατφόρμας,  η πρωτοτυπία και οι δυνατότητες τυχόν  επιπλέον 

παροχών των μέσων π.χ. προβολή Δελτίου Τύπου ή άρθρο  

  
Κ3.         Αισθητική αξία της πρότασης 





 

 
 

 

Κρίνεται η αισθητική αξία τόσο του συνολικού σχεδίου όσο και των επιμέρους στοιχείων αυτού: 
περιεχόμενο, μορφή, γλώσσα, συνειρμός ιδεών, επίκληση στο συναίσθημα και στη λογική 
(επιχειρήματα, σοφιστικά τεχνάσματα), λανθάνοντα αξιολογικό χαρακτηρισμό κ.λπ. 

ΣΤ. Περισσότερες Πληροφορίες  

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 
αρμόδιο στέλεχος της ENTERPRISE GREECE κα Αννίτα Τρυποσκούφη, a.triposkoufi@eg.gov.gr  στο 
τηλέφωνο 210 3355778. 
Η παρούσα Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και  στην ιστοσελίδα της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.». 
Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και στον Κανονισμό Προμηθειών της «ENTERPRISE GREECE» (ΦΕΚ 
ΠΡΑ.ΔΙ.Τ. 148/18.09.2020)  με βάση τις προβλεπόμενες σε αυτόν διατάξεις αναφορικά με τη διαδικασία 
της απευθείας ανάθεσης.  
Η «ENTERPRISE GREECE» μπορεί να ζητεί διευκρινίσεις, συμπληρώσεις, προσαρμογές, παρουσιάσεις ή 
βελτιώσεις της προσφοράς. 
 

Ζ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Η προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην «ENTERPRISE GREECE», μέσω e-mail, στη 
διεύθυνση: tradeinfo@eg.gov.gr και v.kyrkou@eg.gov.gr έως 20/01/ 2023  και ώρα 16:00.  
 

Σημαντική Σημείωση :  

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει την Enterprise Greece να συνάψει 

σύμβαση µε τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. H Enterprise Greece 

διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τη διαδικασία 

και το χρονοδιάγραμμα, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, όπως επίσης να 

απορρίψει υποψήφιους που δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια από τη διαδικασία, να αναβάλει ή 

να διακόψει τη διαδικασία κατά την αποκλειστική της ευχέρεια χωρίς να απαιτείται η επίκληση 

οποιουδήποτε ειδικότερου λόγου. Η Εnterprise Greece διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του 
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προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη 

σύναψη ή µη της σχετικής συμβάσεως. Οι υποψήφιοι δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για 

αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση από την Enterprise Greece ή τα στελέχη της για 

οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την παρούσα πρόσκληση ή/και τη συμμετοχή τους στη 

διαδικασία. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων 

και προϋποθέσεων της παρούσας και η συμμετοχή σε τυχόν περαιτέρω στάδια της διαδικασίας θα 

αποτελεί ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων αυτής. Για τα στοιχεία που θα 

υποβληθούν θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια, καταβάλλεται  δε κάθε δυνατή επιμέλεια και 

λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών 

οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο δόθηκαν. Περαιτέρω, τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν περιέχονται στις υποβληθείσες προτάσεις τυγχάνουν 

επεξεργασίας μόνο για τον σκοπό της επιλογής των υποψηφίων και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016.  

 

 

Για την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.» 

 

 

 

 




