ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
του
Advanced Media Institute
και του
Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών
Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ), με έδρα τη Λευκωσία που
εκπροσωπείται νόμιμα από τη Σόφη Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο της συνεργασίας του
με τον κόσμο της γνώσης και της έρευνας και το «Advanced Media Institute,
Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία», με έδρα τη
Λευκωσία που εκπροσωπείται νόμιμα από τη Σοφία Ιορδανίδου, στο πλαίσιο της
προώθησης της επιστημονικής έρευνας και του διαλόγου μέσω διοργάνωσης
υψηλού κύρους διεθνών συνεδρίων, συμφώνησαν και συναποδέχονται τα
ακόλουθα:
1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.1.

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν την πρόθεσή τους να
συνεργαστούν για τη διοργάνωση του AMIRetreat2017, του πρώτου
Διεθνούς Συνεδρίου με call for papers και τίτλο: «Δημοσιογραφία,
Κοινωνία και Πολιτική στον ψηφιακό μηντιακό κόσμο»

1.2.

Η παρούσα Συμφωνία εξειδικεύει το πλαίσιο της συνεργασίας, τους
απαιτούμενους όρους και πρόνοιες για την υποστήριξη από πλευράς
ΓΤΠ του εν λόγω επιστημονικού διεθνούς συνεδρίου.

2. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
2.1.

Η παρούσα Συμφωνία θα τεθεί σε εφαρμογή την ημέρα υπογραφής
της και θα ισχύει έως ότου ολοκληρωθεί ολόκληρο το περιεχόμενό
της.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
3.1.

Το «Advanced Media Institute, Εφαρμοσμένη Έρευνα στην
Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία», σε συνεργασία με το
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Επικοινωνία και Νέα
Δημοσιογραφία» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει το
AMIRetreat2017, με τίτλο: «Δημοσιογραφία, Κοινωνία και Πολιτική
στον ψηφιακό μηντιακό κόσμο».

3.2.

Το ΓΤΠ συμφωνεί να υποστηρίξει τη διοργάνωση του εν λόγω
Συνεδρίου ως κάτωθι:

3.2.1. Αναλαμβάνει

το κόστος

συμμετέχοντες,

την

του

gala

Παρασκευή,

1η

diner

για 120 περίπου

Σεπτεμβρίου

2017

σε

εστιατόριο και με μενού δικής του επιλογής.
3.2.2. Αναλαμβάνει την εκτύπωση ενός επιστημονικού τόμου από τις

εισηγήσεις του Συνεδρίου στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα,
όπως θα διαμορφωθεί από τις εισηγήσεις των ομιλητών και σε
κάθε περίπτωση έως 400 σελίδες με μαλακό εξώφυλλο. Εννοείται
ότι και στους δύο τόμους θα έχει γίνει preview και επιστημονική
επιμέλεια από την επιστημονική επιτροπή του Συνεδρίου. Τέλος,
και στα δύο εν λόγω επιστημονικά πονήματα θα υπάρχει σαφής
αναφορά της υποστήριξης του ΓΤΠ.
3.2.3. Αναλαμβάνει την εκτύπωση των 150 προγραμμάτων του Συνεδρίου
με προδιαγραφές που θα συμφωνηθούν μεταξύ ΓΤΠ και Advanced
Media Institute και θα δοθούν έτοιμα αρχεία στο ΓΤΠ για την
εκτύπωση.
3.2.4. Αναλαμβάνει την εκτύπωση 150 folders με δημιουργικό του
Συνεδρίου και προδιαγραφές που θα συμφωνηθούν μεταξύ ΓΤΠ
και Advanced Media Institute και θα δοθούν έτοιμα αρχεία στο ΓΤΠ
για την εκτύπωση.
3.2.5. Αναλαμβάνει το κόστος της αγοράς και εκτύπωσης των 150
καρτών με τα στοιχεία των συμμετεχόντων στο Συνέδριο με τις

3.2.6.
3.2.7.
κορδέλες τους (θα παραδοθεί ένα πρότυπο και όλα τα ονόματα
των συμμετεχόντων για εκτύπωση διπλής όψεως)
3.2.6. Την εκτύπωση 3 ROLL UP BANNERS με έτοιμο το υλικό για
εκτύπωση και προδιαγραφές που θα συμφωνηθούν μεταξύ ΓΤΠ και
Advanced Media Institute και θα δοθούν έτοιμα αρχεία στο ΓΤΠ για
την εκτύπωση.
3.2.7. Τη διάθεση 150 αντιτύπων του βιβλίου «Πολυθρησκευτική Κύπρος»
σε soft cover για όλους τους συμμετέχοντες.
3.2.8. Τη διάθεση έξι (6) δώρων για τους guest speakers με αγορά από
την Κυπριακή Χειροτεχνία
3.3.

To «Advanced Media Institute, Εφαρμοσμένη Έρευνα στην
Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία» συμφωνεί σε:

3.3.1 Τη δωρεάν συμμετοχή 5 συμμετεχόντων που θα ορίσει το ΓΠΤ.
3.3.2 Προφορική αναφορά στο συνέδριo (πριν/κατά τη διάρκεια/μετά)
3.3.3 Αναφορά στο Δελτίο Τύπου (πριν/μετά), καθώς και στο τηλεοπτικό
και ραδιοφωνικό σποτ
3.3.4 Παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Facebook, Twitter,
Instagram, Blog (ΜΠΣ/ΑΜΙ/δημοσιογραφία/Amiretreat 2017)
3.3.5 Παρουσία στις Ιστοσελίδες: ΜΠΣ, ΑΜΙ, «δημοσιογραφία»,
Amiretreat 2017
3.3.6 Παρουσία του ΓΤΠ στον χώρο του Συνεδρίου με Περίπτερο και
Banner δικό του
3.3.7 Λογότυπο σε όλα τα δημιουργικά του Συνεδρίου
3.3.8 Ολοσέλιδη διαφήμιση Μέγα Υποστηρικτή στο πρόγραμμα του
Συνεδρίου
3.3.9 Χαιρετισμός Διευθύντριας ΓΤΠ στο πρόγραμμα του Συνεδρίου
3.4.

Υπεύθυνα άτομα για τη συμφωνία προδιαγραφών, την υλοποίηση των
δημιουργικών και της εκτύπωσης των υλικών, ορίζονται από πλευράς

ΓΤΠ η Αντωνία Σωκράτους Πεδόνε και από πλευράς Ινστιτούτου η
Αναστασία Μηνά.
3.5.

Το ΓΤΠ αναθέτει στην Αντωνία Σωκράτους Πεδόνε την επίβλεψη της
αποτελεσματικής υλοποίησης των ανταποδοτικών οφελών στο ΓΤΠ. Στο
πλαίσιο αυτό, η Αντωνία Σωκράτους Πεδόνε θα εφοδιάζει την
Αναστασία Ασλανίδου από την οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου με
τις απαραίτητες πληροφορίες, ειδήσεις, λογότυπα και ό,τι άλλη ανάγκη
προκύψει καθοδόν.

Η παρούσα συμφωνία Συνεργασίας υπογράφεται την 3η Ιουλίου, 2017 σε δύο (2)
όμοια αντίτυπα.
Οι Συμβαλλόμενοι
Για το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Σόφη Μιχαηλίδου
Διευθύντρια

Για το Advanced Media Institute

Αναπλ. Καθηγήτρια Σοφία Ιορδανίδου
Πρόεδρος

