
 14/2017"קול קורא" 
 בבאר שבע "מרכז הצעירים" -לשינוי שם ומיתוג מחדש 

ולצאת בקמפיין  "לשנות את שמו של "מרכז הצעיריםמעוניינת  - חברת כיוונים
  מיתוג ושיווק תחת השם החדש
 יהםומזמינה אנשי מקצוע להציע הצעות

 
לבצע שינוי שם למבנה "מרכז הצעירים", תוך הקניית זהות חדשה, חברת כיוונים מבקשת 

בניית קונספט קריאייטיב, שפה גרפית חדשה, מיתוג ושיווק לקהל הרחב את המותג החדש. 
הרינו פונים בזאת, למציעים הרואים עצמם כבעלי המומחיות, הידע והניסיון הנדרשים 

 .זה לבצע קמפיין
 .מצעירים ועד למבוגרים ,הקהל הרחב –אוכלוסיית היעד 

 
 

 תנאי סף:

  בתחום השיווק והמיתוגתצהיר חתום בפני עו"ד המעיד על ניסיונו של המציע. 

  במבנה מרכז הצעירים )חובה( השתתפות בסיור ומפגש הסבר עם צוות ההנהלה
 18/10/2017 ביום רביעי, כ"ח תשרי תשע"ח,ב"ש(, אשר יתקיים  12)רחוב הרצל 

 .12:00בשעה 
 
 

 ההצעה תכלול:

 ."הצעה לשם חדש )לפחות אחד( שיחליף את השם "מרכז הצעירים 

 .יצירת שפה שיווקית אחידה וחדשנית 

 .יצירת שפה גרפית חדשה 

  ,דוגמא לשלט , פולדר, ספר מותגיצירת לוגו, סלוגן למותג החדש, עיצוב ניירות מלא
 .נטי של מופע, דוגמה לכרטיסרחוצות, דוגמה לפרסום אינט

 אתר אינטרנט. אפיון 

 (כניסות לחדרים/לא לעשן/שירותים/שלטי הכוונה/ועוד) גרפיקה לשילוט במבנה. 

 פריטים ודרכים לשיווק, פרסום והפצת השם והמותג החדש בכלל המדיות,  הצגת
כולל תמחור בנפרד לכל נושא )חברת כיוונים אינה מתחייבת להשתמש בפריטים 

 אלה(.

 הצגת לוחות זמנים לביצוע. 

 אישור ניכוי מס במקור על פי דין ניהול פנקסי חשבונות על פי חוק וכן אישור. 

 כולל מע"מ ₪ 50,000תעלה על סך  אל רהצעה כספית אש. 

 .תיק עבודות משלוש השנים האחרונות 

 .רשימת ממליצים/לקוחות עבורם בוצעה עבודה דומה 

  .)ההצעה לא כוללת בניית תיק אסטרטגיה )קיים 
 

 יצורפו להצעה

  עבודות משלוש השנים האחרונות.תיק 

 .רשימת ממליצים/לקוחות עבורם בוצעה עבודה דומה 

  מסמך קצר, המתאר את העקרונות התפיסתיים בגישת המיתוג של המציע לגבי
 מרכז הצעירים.

 
אסטרטגי  קונספט ולהציגלמשרדי החברה המציע אשר הצעתו תיבחר, יידרש להגיע 

 .לקמפיין
 

 



 הערות:

  להגיש הצעות יקבלו תיק אסטרטגיה וחזון מפורטים, אשר נבנו ע"י המעוניינים
 צוות מקצועי לקראת תהליך המיתוג הכוללים:

, הארגוני המבנה, הארגון פעילות ,ומטרותיו הארגון סוג, הארגון על כללי רקע
 המלצות, מסקנות, ממצאים ,מתודולוגיה, הפרויקט מטרת, ספרות סקירת

  .הנגב לפיתוח הפרויקט ומתתרו ואופרטיביות יישומיות

 .הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף תיפסל 

 .אין החברה מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר כולה או מקצתה 

   כספיתהחלטת וועדת הבחירה תהיה סופית. אין מדובר בתחרות. 

 .בין המציע שהצעתו תזכה לבין חברת כיוונים ייחתם הסכם התקשרות 

  לנהלי העבודה בחברת כיוונים.העבודה תתבצע בכפוף 

  בגין עבודת המציע ייקבע בהסכם שייחתם עם המציע שהצעתו תזכה ועל התשלום
 פי התקדמות העבודה. 

 
למינהל כספים, מש"א ותפעול בחברת הצעות על פי המפרט יוגשו במעטפה סגורה 

בשעה  1/11/17י"ב חשון תשע"ח,  באר שבע עד יום רביעי,  82ההסתדרות כיוונים, רחוב 
 בדיוק. 12:00

 המציעים שיעלו לשלב המיונים האחרון, יוזמנו לועדת הבחירה, להציג את הצעתם.
 

 על גבי המעטפה יש לרשום באופן בולט:

 מיתוג חדש למרכז הצעירים ב"ש


