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Αθήνα, 27 Ιουνίου 2017 

 

ΘΕΜΑ: 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΟΡΗΓIAΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

ΠΡΟΣ ΤΟΝ SCA GREECE ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ COFFEE ROASTING 2017 

 

O SCA Greece με ιδιαίτερη χαρά, δίνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την αιγίδα του στο 

θεσμό του Athens Coffee Festival που ξεκίνησε το 2016 και σημείωσε μεγάλη επιτυχία με 

πάνω από 22.000 επισκέπτες και πολύ θετικές κριτικές από διεθνείς και Έλληνες 

εκπροσώπους του χώρου. Στα πλαίσια του φεστιβάλ θα διοργανώσει για πρώτη φορά στην 

Ελλάδα το πανελλήνιο πρωτάθλημα Coffee Roasting, που θα αναδείξει τον πρωταθλητή ο 

οποίος θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο το Δεκέμβριο στην Κουανγκτσόου 

της Κίνας. Το Athens Coffee Festival είναι προγραμματισμένο για την περίοδο 30 

Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτωβρίου 2017, στην «Τεχνόπολις» στο Γκάζι. 

Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή για εμάς να αποτελέσετε του πολύτιμους αρωγούς του SCA Greece 

και να συνδράμετε καθοριστικά στο να γίνει πραγματικότητα το πρώτο πρωτάθλημα Coffee 

Roasting στην Ελλάδα. 

Η προσφορά χορηγίας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής : 

1. Μηχανολογικό Εξοπλισμό 

i. Ένα καβουρδιστήρι διαγωνισμού (δυνατότητας 3-6 κ.) 

ii. Ένα καβουρδιστήρι δειγμάτων (δυνατότητας 100-500 γρ.) 

2. Λοιπά Εργαλεία 

i. Μετρητής πυκνότητας 

ii. Μετρητής υγρασίας 

iii. Σίτες πρασίνου κόκκου (screen size)  

iv. Colorimeter για ψημένο κόκκο 
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v. Ζυγαριά με δυνατότητα ζυγίσματος 6κ. καφέ.  

 

Προϋποθέσεις 

α. Ο χορηγός αναλαμβάνει την μεταφορά, την εγκατάσταση των μηχανημάτων με 

προπάνιο, την εγκατάσταση των καμινάδων και την ηλεκτρολογική εγκατάσταση του 

εξοπλισμού καθώς και την αποξήλωση αυτών μετά το πέρας των διαγωνισμών.  

β. Ο χορηγός αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει τεχνικό, ο οποίος θα βρίσκεται στο 

χώρο όπου θα διεξαχθούν τα πρωταθλήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας των 

διαγωνιζομένων και του πρωταθλήματος προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία 

των μηχανημάτων. 

γ. Ο χορηγός αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει άτομο ειδικό στη λειτουργία του 

βασικού μηχανημάτος (καβουρδιστήρι διαγωνισμού) προκειμένου να δώσει επεξηγήσεις 

στους συμμετέχοντες εφόσον κριθεί απαραίτητο.  

δ. Ο χορηγός αναλαμβάνει την παροχή οποιουδήποτε λογισμικού για την καταγραφή των 

απαραίτητων στοιχείων του καβουρδίσματος και καμπυλών ψησίματος. 

ε. Ο χορηγός αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον πανελλήνιο πρωταθλητή τον 

εξοπλισμό που απαιτείται για την προπόνησή του έως το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Roasting. 

 

Επιπλέον πριμοδότηση 

Η κάθε υποψηφιότητα πριμοδοτείται με: 

α.  3 πόντους για οποιοδήποτε εταιρεία είναι χορηγός των World Coffee Events. 

β. 1 πόντο για κάθε ακέραιο πολλαπλάσιο των 5000 ευρώ προσφοράς, στην περίπτωση που 

η προσφορά περιλαμβάνει επιπρόσθετο χρηματικό ποσό.  

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του SCA 

Greece είναι υπεύθυνα να αποφασίσουν σε ποια εταιρεία θα ανατεθεί τελικώς η χορηγία.  

 

Τα αντισταθμιστικά οφέλη που θα ισχύσουν από την ανάληψη της χορηγίας και μέχρι το 

τέλος του έτους 2017, έχουν ως ακολούθως: 

1. Προβολή στην επίσημη ιστοσελίδα του SCA Greece. 

2. Προβολή των λογοτύπων του χορηγού στο χώρο των πρωταθλημάτων οπουδήποτε 

αναφέρεται το λογότυπο των χορηγών και του SCA Greece. 
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3. Προβολή σε κάθε μέσο ηλεκτρονικό ή έντυπο (ενημερωτικά δελτία, αφίσα, πανό, 

facebook, πινακίδες κ.ά.). 

4. Δυνατότητα χρήσης προωθητικού υλικού του χορηγού στο χώρο διεξαγωγής των 

πρωταθλημάτων κατόπιν συνεννόησης. 

Παρακαλείσθε να συντάξετε δύο αντίτυπα της προσφοράς και να αποστείλετε το ένα 

ταχυδρομικά σε κλειστό φάκελο στην διεύθυνση Κ. Καραμανλή 15-17, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ 

15125, τηλ. 210 610597, καθώς και να έχετε το δεύτερο αντίτυπο μαζί σας την ημέρα που 

θα ανοιχθούν οι προσφορές.  Οι φάκελοι θα ανοιχθούν την Πέμπτη 6 Ιουλίου και ώρα 

17:00, στα γραφεία της Coffee Island στο Μαρούσι. 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση. 

 

Μετά τιμής, 

Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος 

National Coordinator 

SCA Greece 
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