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ΘΕΜΑ:
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΟΡΗΓIAΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ SCAE HELLAS
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Προς κάθε ενδιαφερόμενο,

Ο SCAE (Speciality Coffee Association of Europe) αποτελεί μία ευρωπαϊκή ένωση, αντίστοιχη
των SCAA (Specialty Coffee Association of America) και SCAJ (Speciality Coffee Association of
Japan), με θεμελιώδη στόχο την βελτίωση της ποιότητας του καφέ. Για την επίτευξη του
σκοπού αυτού, ο SCAE επικεντρώνεται και δραστηριοποιείται γύρω από τη σωστή
εκπαίδευση και κατάρτιση του επαγγελματία αλλά και καταναλωτή του καφέ, μέσω της
απόκτησης αναγνωρισμένων διπλωμάτων, που προκύπτουν από την παρακολούθηση
εκπαιδευτικών σεμιναρίων τα οποία εισηγούνται οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του SCAE
(Authorized SCAE Trainers).
Στους επαγγελματίες συγκαταλέγεται ένας αξιόλογος αριθμός ατόμων που εμπλέκεται στην
πορεία του καφέ, από την καλλιέργεια, τη συγκομιδή και την επεξεργασία του ωμού καφέ,
έως την εξαγωγή, τη μεταφορά, την εισαγωγή, το καβούρδισμα, τη συσκευασία, την
κατασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού αλλά και την παρασκευή του καφέ σε ρόφημα. Ο

SCAE μεταξύ άλλων έχει αποσαφηνίσει τον όρο «Speciality coffee» και είναι
ευαισθητοποιημένος σχετικά με την ποιότητα όλων των ειδών καφέ όπως φίλτρου,
espresso και ελληνικός.
Ο SCAE έχει έδρα το Λονδίνο και οργανώνεται σε τοπικά chapter σε έναν συνεχώς
αυξανόμενο αριθμό χωρών, όπου κάθε δύο χρόνια εκλέγεται το Board of Directors, το
οποίο αποτελεί επί της ουσίας το συνδετικό κρίκο μεταξύ Λονδίνου και της εκάστοτε χώρας
για τους εθνικούς διαγωνισμούς και τις εκδηλώσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τον
SCAE Hellas.
Αναπόσπαστο κομμάτι των δράσεων του SCAE αποτελούν αναμφίβολα τα πρωταθλήματα
καφέ τα οποία λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο. Οι πανελλήνιοι διαγωνισμοί: Barista, Brewers,
Cezve/Ibrik, Coffee in Good Spirits, Cup Tasters και Latte Art που θα διοργανωθούν από τον
SCAE Hellas και θα αναδείξουν τους Έλληνες πρωταθλητές οι οποίοι πρόκειται να
αναμετρηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο για το έτος 2017 θα διεξαχθούν σε δύο γεγονότα. Το
πρώτο θα πραγματοποιηθεί στο Art Factory στον Ταύρο, σε ένα τριήμερο εκδηλώσεων 2729 Ιανουαρίου, ενώ το δεύτερο γεγονός θα γίνει στα πλαίσια της έκθεσης HO.RE.CA. στο
Metropolitan Expo στο διάστημα από 10 έως 13 Φεβρουαρίου.
Πέραν των προαναφερθέντων δράσεων, ο SCAE Hellas δίνει την αιγίδα του για δεύτερη
συνεχή χρονιά, στον νέο θεσμό του Athens Coffee Festival που έχει προγραμματιστεί για
την περίοδο 30 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2017, στην «Τεχνόπολις» στο Γκάζι.
Στα πλαίσια της προσπάθειας του ελληνικού Chapter να πραγματώσει σε τοπικό επίπεδο το
όραμα του SCAE, θα ήταν ιδιαίτερη τιμή για εμάς να αποτελέσετε τους πολύτιμους
αρωγούς του έργου μας για το 2017, μέσω της χορηγίας σας.
Τα αντισταθμιστικά οφέλη που θα λάβετε για όλο το έτος 2017 και σε όλα τα γεγονότα στα
οποία o SCAE θα οργανώσει ή θα δώσει την αιγίδα του έχουν ως ακολούθως:

1) Προβολή της εταιρείας σας στην επίσημη ιστοσελίδα του SCAE Hellas για όλο το 2017.
2) Δημοσίευση δελτίων τύπου σχετικά με τον χώρο του καφέ speciality στην επίσημη
ιστοσελίδα μας.
3) Προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει ο SCAE Hellas.
4) Προβολή στους χώρους των πρωταθλημάτων μέσω banner, stands, video κ.ά. κατόπιν
συνεννόησης.
5) Εκτύπωση του λογοτύπου της εταιρείας στα T-shirts και τις ποδιές οι οποίες θα
μοιραστούν στους διαγωνιζομένους, τους κριτές των πρωταθλημάτων και τα μέλη του
SCAE.
6) Συμπερίληψη της χορηγίας σας στο βίντεο του διαγωνισμού, το οποίο θα εγγραφεί σε CD
και θα μοιραστεί σε πολλά αντίτυπα.
7) Προβολή της χορηγίας σας μέσω banner στην ιστοσελίδα του SCAE Hellas.

Το ποσό της χορηγίας ορίζεται στο ποσό των 5.000€ πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Οι προσφορές θα πρέπει να σταλούν το αργότερο έως 15 Δεκεμβρίου στο email
info@scaehellas.com.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.

Μετά τιμής,
Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος
National Coordinator
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