
Συχνές Ερωτήσεις 

 

Πώς θα ονομάζεται ο νέος Οργανισμός; 

Ο σύλλογος θα καταχωρηθεί νομικά ως Association for Specialty Coffee. Ωστόσο, η 

ονομασία που θα χρησιμοποιείται σε όλες τις επαγγελματικές και εμπορικές συναλλαγές θα 

είναι Specialty Coffee Association. Ως εκ τούτου, θα πρέπει πάντοτε να γίνεται αναφορά 

στον Οργανισμό ως Specialty Coffee Association. 

 

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με τα Κεντρικά Γραφεία; 

Όλοι οι υπάρχοντες λογαριασμοί ηλεκτρονικού ταχυδρομείου SCAE και SCAA, οι αριθμοί 

τηλεφώνου, οι επαφές Skype καθώς και οι ιστοσελίδες θα παραμείνουν σε πλήρη 

λειτουργία, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να επικοινωνείτε με τα κεντρικά γραφεία των 

SCAE & SCAA, με τους τρόπους που γνωρίζατε μέχρι τώρα. Οι νέες διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα τεθούν σε λειτουργία κατά τον Ιανουάριο του 2017 

αντικαθιστώντας τις ήδη υπάρχουσες.  

 

Πότε και πώς θα ξεκινήσει το νέο εμπορικό σήμα; 

Το νέο εμπορικό σήμα θα αποκαλυφθεί κατά την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου 2017. 

Θα αποσταλεί σε όλα τα μέλη ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον νέο 

Πρόεδρο, κύριο Paul Stack που θα περιλαμβάνει το νέο εμπορικό σήμα, καθώς και ένα 

σύνδεσμο για τη νέα, προσωρινή ιστοσελίδα. Επίσης θα γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στις 

τρέχουσες ιστοσελίδες και τα social media. 

 

Πότε θα είναι σε θέση τα National Chapter να χρησιμοποιήσουν το νέο λογότυπο; 

To δημιουργικό με το νέο εμπορικό σήμα και οι κατευθυντήριες γραμμές για όλα τα 

Chapter είναι υπό επεξεργασία και θα διαμοιραστούν στις αρχές του 2017. 

 

Θα πρέπει να σταματήσει η χρήση των εμπορικών σημάτων SCAE & SCAA; 

Τυχόν υπάρχουσα βιβλιογραφία, ιστοσελίδες και λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης που 

κάνουν χρήση των παλιών λογοτύπων εξακολουθούν να ισχύουν. Θα υπάρξει μεταβατική 

περίοδος διάρκειας τουλάχιστον 12 μηνών, η οποία θα ανακοινωθεί και επίσημα, κατά τη 

διάρκεια της οποίας τα National Chapters, τα μέλη και οι εκπαιδευτές ενθαρρύνονται να 

εισάγουν το νέο εμπορικό σήμα. Εάν κάποιο National Chapter, εκπαιδευτής ή μέλος 

επιθυμεί να δημιουργήσει νέο υλικό χρησιμοποιώντας το παλιό λογότυπο παρακαλείτε να 

επικοινωνήσει με τα κεντρικά του SCAE.  

 

Είμαι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής (AST / SLI) μπορώ ακόμα να προωθήσω τα μαθήματα 

μου; 



Οι AST και SLI μπορούν να συνεχίσουν να προωθούν και να διεξάγουν τα μαθήματα 

κανονικά. Θα πραγματοποιηθούν αλλαγές και βελτιώσεις στα προγράμματα εκπαίδευσης 

σε όλη τη διάρκεια του 2017 τις οποίες θα επικοινωνήσουμε άμεσα συμπεριλαμβανομένων 

τυχόν αλλαγών που μπορεί να επέλθουν. 

 

Θα υπάρξει νέα ιστοσελίδα; 

Μία πλήρως λειτουργική νέα ιστοσελίδα θα αρχίσει να δημιουργείται στις αρχές του 2017, 

με προγραμματισμένη έναρξη το 2018. Στο ενδιάμεσο διάστημα, θα αξιοποιηθεί το ήδη 

διαθέσιμο περιεχόμενο στις υπάρχουσες ιστοσελίδες και δορυφορικές ιστοσελίδες. 

 

Τι αλλάζει σε όλα τα υπόλοιπα γεγονότα (Guilds, sub-brands κλπ.); 

Τα περισσότερα από αυτά θα συνεχίσουν ως έχουν και οι τυχόν αλλαγές θα εισαχθούν 

σταδιακά.  

Δεν υπάρχει άμεσα κάποιο πλάνο για το rebranding ή τη διατήρηση αυτών, οπότε οι μόνες 

αλλαγές που θα ισχύσουν, θα έχουν να κάνουν με την αναφορά τους σε SCAA / SCAE / WCE 

με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιανουαρίου. 

 

Τι γίνεται με το World of Coffee και Expo; 

Τα δύο γεγονότα για το 2017, το World of Coffee και Expo στο Σιάτλ θα ακολουθήσουν τα 

νέα δεδομένα όσον αφορά το branding.  

 

Πότε θα ολοκληρωθεί το rebranding για την Εκπαίδευση; 

Η ενοποίηση της εκπαίδευσης θα συντελεστεί με βραδύτερους ρυθμούς και τα εμπορικά 

σήματα θα αλλάξουν κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών, με προβλεπόμενη πλήρη 

μετάβαση στα νέα δεδομένα μέχρι τα μέσα του 2017. 


