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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Το Μουσείο Ακρόπολης είναι ένας σύγχρονος χώρος πολιτισµού και ανάδειξης των
αριστουργηµάτων της πολιτιστικής κληρονοµιάς, που προέρχονται από την Ακρόπολη
Αθηνών.
Το Μουσείο διαθέτει πωλητήρια στα οποία διατίθενται στο κοινό αναµνηστικά και
πολιτιστικά αντικείµενα, όπως βιβλία, πιστά αντίγραφα, κοσµήµατα, σύγχρονες
εφαρµογές χρηστικών προϊόντων µε θέµατα και διακόσµηση εµπνευσµένη από την
αρχαία ελληνική πολιτιστική κληρονοµιά, όπως ενδεικτικά µπλούζες, κούπες,
σηµειωµατάρια, mousepads, πρες παπιέ, µαντήλια, πάζλ, κοσµήµατα, κεραµικά,
διακοσµητικά κτλ.
Το Μουσείο στα πλαίσια της εµπορικής του στρατηγικής επιθυµεί να διευρύνει τον
κύκλο των πωλουµένων προϊόντων του και κυρίως να τον εµπλουτίσει µε προϊόντα
πρωτότυπα, σύγχρονα, µε υψηλές προδιαγραφές και για το σκοπό της διερεύνησης της
σχετικής αγοράς.
Απευθύνει ανοικτή πρόσκληση προς: δηµιουργούς, σχεδιαστές, γραφίστες και γενικά
καλλιτέχνες – κατασκευαστές που θα µπορούσαν να εµπνευστούν από τη θεµατική των
εκθεµάτων του Μουσείου, για να δηµιουργήσουν σύγχρονα έργα που θα έχουν
εφαρµογές στην ελληνική καθηµερινή ζωή.
∆εδοµένα:
1. Πρωτότυπες και µοναδικές προτάσεις και ιδέες.
2. Εµπνευσµένα από τα εκθέµατα και σχεδιασµένα ειδικά για το Μουσείο.
3. Σύγχρονα, µοντέρνα προϊόντα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην
καθηµερινή ζωή.
4. Προϊόντα οικονοµικά, προσιτά σε όλους.
5. Υψηλή ποιότητα προδιαγραφών, τήρηση όρων ασφαλείας.
6. ∆υνατότητα µαζικής παραγωγής.
Η εφαρµογή της δηµιουργικής ιδέας θα µπορούσε να είναι από υλικά όπως: κεραµικό,
ρητίνες, γυαλί, χαρτί, µέταλλο, σµάλτο, ξύλο, πορσελάνη, plexiglass κλπ..
Η πρόταση µπορεί να αφορά µόνο το σχεδιασµό ή και την παραγωγή, µετά από
συµφωνία µε το Μουσείο υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει πρωτοτυπία και
µοναδικότητα υλικών και προδιαγραφών παραγωγής και ιδέας.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτώς τις προτάσεις τους ή να
εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους προς το Μουσείο.
Για κατάθεση προτάσεων ή εκδήλωση ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να
απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 9225864 (10.00 π.µ. έως 2.00 µ.µ.), Εµπορικό
Τµήµα.
Ο τρόπος παρουσίασης των προτάσεων θα συµφωνείται σε συνάντηση µετά από
επικοινωνία του ενδιαφερόµενου µε το αρµόδιο τµήµα.
Η δυνατότητα, οι όροι και η διάρκεια συνεργασίας αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης µεταξύ των ενδιαφεροµένων και θα εξετάζονται χωριστά κατά
περίπτωση.
∆ιευκρινίζεται ότι η παρούσα πρόσκληση επέχει θέσει διερεύνησης της αγοράς και σε
καµία περίπτωση δε συνεπάγεται δέσµευση από την πλευρά του Μουσείου για

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

συνεργασία. Το Μουσείο διατηρεί το δικαίωµα να µην συνάψει σύµβαση συνεργασίας
µε κάποιο δηµιουργό που τυχόν εκδηλώσει ενδιαφέρον.
Η πρόσκληση έχει ανοικτή διάρκεια.
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