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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΛΙΔΗΣ”

Με την υπεροχή του μεγάλου
Και την ευελιξία του σύγχρονου!
Η ΔΕΘ HELEXPO φέρει την ευθύνη διοργάνωσης της Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Είναι η σπουδαία στρατηγική αποστολή του
Εθνικού Εκθεσιακού Φορέα να εδραιώσει την ηγετική του θέση στην Ελλάδα, να
ισχυροποιήσει την ανταγωνιστική δυναμική του διεθνώς, και, την ίδια στιγμή, να
διατηρήσει την μοναδική φυσιογνωμία ενός «θεσμού», την ιδιαίτερη ηθική
κληρονομιά του.
Η ΔΕΘ HELEXPO φέρει την ευθύνη της μετάβασης μίας ισχυρής τεχνογνωσίας
και ενός εξέχοντος εκθεσιακού οπλοστασίου στη νέα εποχή των μεγάλων
προκλήσεων. Εδώ και τώρα, που και οι ελπίδες για τη στήριξη της Ελληνικής
οικονομίας, παραγωγής, μεταποίησης & τουρισμού διαμορφώνουν μία δική
τους επιχειρησιακή κουλτούρα.
Η ΔΕΘ HELEXPO φέρει την ευθύνη να μιλά με διεθνή επιχειρηματική γλώσσα,
αναπτύσσοντας δυνατούς δεσμούς μεταξύ των λαών και ασκώντας δυναμική
εκθεσιακή πολιτική, την ίδια στιγμή που διοργανώνει δεκάδες κλαδικές εκθέσεις
ετησίως, υλοποιεί περιφερειακές εκθέσεις, οργανώνει τα εθνικά περίπτερα στο
εξωτερικό, πραγματοποιεί συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαχειρίζεται τις
εγκαταστάσεις του Διεθνούς Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου
Θεσσαλονίκης και του Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου Αθηνών (Helexpo
Maroussi).
Η ΔΕΘ HELEXPO φέρει την ευθύνη να εκθέσει το μέλλον στην Ελλάδα.

Η ΔΕΘ HELEXPO σε ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με τον ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.
Αξιότιμοι κύριοι,
Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Καταστημάτων Εστίασης & Διασκέδασης) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει, για τη συνδιοργάνωση
με τη ΔΕΘ HELEXPO, της “1ης Πανελλήνιας Συναυλίας Χωρίς Πνευματικά Δικαιώματα” που πρόκειται να διεξαχθεί στο Συνεδριακό Κέντρο “ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΛΙΔΗΣ”,
την Τρίτη 25 Αυγούστου 2015 και ώρα 21.00.Σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι να αναδειχτεί το ελληνικό τραγούδι και μάλιστα το λαϊκό, ρεμπέτικο και παραδοσιακό, μέσα από μια άλλη σκοπιά, που θα
στοχεύει στην απαλλαγή

των καταστημάτων εστίασης και αναψυχής (που

αριθμούν 120.000 σε όλη τη χώρα) από την πληρωμή των “μουσικών
δικαιωμάτων”, κάθε χρόνο, στους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, όπως
είναι οι ΑΕΠΙ, ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και GEA, μιας και αποφασίσαμε να μην
αναμεταδίδουμε πλέον το ρεπερτόριο των δημιουργών και των τραγουδιστών
που αυτοί εκπροσωπούν, τη στιγμή που είναι αδιαπραγμάτευτοι στις αμοιβές
τους και στις τρομοκρατικές μεθόδους που χρησιμοποιούν (αυτόφωρη
διαδικασία, μηνύσεις, σφραγίσεις, αγωγές κλπ).
Σε μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που βιώνουμε όλοι μας, εδώ και 6 χρόνια,
ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. αναλαμβάνει αυτήν την πρωτοβουλία που θα ανακουφίσει
οικονομικά χιλιάδες μέλη μας που θα έχουν πρόσβαση στην ελεύθερη ελληνική
και ξένη μουσική, χωρίς υποχρέωση της υπέρογκης καταβολής των
πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων στους ως άνω εκτός τόπου και
χρόνου Οργανισμούς.
Προκειμένου λοιπόν να γίνει γνωστή, σε όλη τη Χώρα η προσπάθεια αυτή,
προτιθέμεθα να διοργανώσουμε μουσικές βραδιές, σε διάφορες περιοχές, με
την ανάδειξη νέων καλλιτεχνών και τραγουδιών, που δεν ανήκουν σε
Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης.
Η πρώτη μουσική βραδιά θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, σε Συνδιοργάνωση
με τη

HELEXPO, για να αναδείξει το ελληνικό τραγούδι, μέσα από φωνές

ταλαντούχων γνωστών και άγνωστων καλλιτεχνών, που θα ερμηνεύσουν
παλιά απελευθερωμένα λαϊκά, ρεμπέτικα και παραδοσιακά τραγούδια, με
δωρεάν προσέλευση του κοινού.
Στην προσπάθειά μας αυτή σας θέλουμε υποστηρικτές και συμπαραστάτες μας
δηλώνοντας συμμετοχή, ως Χορηγοί, έναντι ενός μικρού συμβολικού ποσού,
όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στην επόμενη σελίδα.
Ο ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ., ενάντια στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και σε πείσμα των
καιρών, δίνει το δικό του αγώνα κατά της φτώχειας και της οικονομικής εξαθλίωσης, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες με πρωταρχικό στόχο την ελεύθερη
πρόσβαση στη μουσική, όλων των επιχειρηματιών του κλάδου εστίασης και
αναψυχής, χωρίς μεσάζοντες και οικονομικά συμφέροντα.
Θεσσαλονίκη 18 Ιουλίου 2015
Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Νίκη Κωνσταντίνου

Ηλίας Καλιώρας

Πρόεδρος

Γεν. Γραμματέας

Χορηγικό Πρόγραμμα
ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ (€1.500 + Φ.Π.Α.)

•

•
•
•
•

Δυνατότητα για την προώθηση και προβολή διαφημιστικού υλικού της
εταιρείας – Χρυσού Χορηγού, ή και προσφοράς προϊόντων του από την
Υποδοχή σε όλους τους συμμετέχοντες 800 – 1.000.
Προφορική αναφορά της Χορηγίας κατά την έναρξη και τη λήξη της
συναυλίας.
Θα γίνεται ειδική αναφορά σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συνεντεύξειςπαρουσιάσεις.
Ο ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ δικαιούται 30 προσκλήσεις σε περίοπτη θέση.
3 λεπτών ομιλία στο βήμα από εκπρόσωπο της Εταιρείας-Χρυσού Χορηγού.

Το λογότυπο της εταιρείας εμφανίζεται και η εταιρεία αναφέρεται ως Χρυσός
Χορηγός:
•
•

•

Στις επιγραφές και τα σκηνικά στο χώρο της συναυλίας.
Στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ που αποστέλλεται ηλεκτρονικά πριν και μετά την
συναυλία σε όλα τα ΜΜΕ της χώρας, υπάρχει link για το site και το email της Εταιρείας-Χρυσού Χορηγού.
Στο site www.paskedi.gr του ΠΑ.Σ.Κ.Ε.ΔΙ. στην αρχική σελίδα μία
εβδομάδα πριν την συναυλία και μία εβδομάδα μετά εμφανίζεται σε
banner 120 Χ 60 ο Χρυσός Χορηγός.
ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ (€1.000 + Φ.Π.Α.)

•

•
•

Δυνατότητα για την προώθηση και προβολή διαφημιστικού υλικού της
εταιρείας – Αργυρού Χορηγού, ή και προσφοράς προϊόντων του από την
Υποδοχή σε όλους τους συμμετέχοντες 800 – 1.000.
Προφορική αναφορά της Χορηγίας κατά την έναρξη και τη λήξη της
συναυλίας.
Ο ΑΡΓΥΡΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ δικαιούται 20 προσκλήσεις σε περίοπτη θέση.

Το λογότυπο της εταιρείας εμφανίζεται και η εταιρεία αναφέρεται ως Χρυσός
Χορηγός:
•
•

Στις επιγραφές και τα σκηνικά στο χώρο της συναυλίας.
Στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ που αποστέλλεται ηλεκτρονικά πριν και μετά την
συναυλία σε όλα τα ΜΜΕ της χώρας, υπάρχει link για το site και το email της Εταιρείας-Χρυσού Χορηγού.
ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ (€500 + Φ.Π.Α.)

•
•

Ο ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ δικαιούται 10 προσκλήσεις σε περίοπτη θέση.
Προφορική αναφορά της Χορηγίας κατά την έναρξη και τη λήξη της
συναυλίας.

Το λογότυπο της εταιρείας εμφανίζεται και η εταιρεία αναφέρεται ως Χάλκινος
Χορηγός:
•

Στο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ που αποστέλλεται ηλεκτρονικά πριν και μετά την
συναυλία σε όλα τα ΜΜΕ της χώρας, υπάρχει link για το site και το email της Εταιρείας-Χάλκινου Χορηγού.

