
 
Empanelment  

വിവിധ പത്രമാധയമങ്ങളിലും, ഇലക്ട്രാണിക് മാധയമങ്ങളിലും, സാമൂഹ്യമാധയമങ്ങളിലും പരസയും 
ചെയ്യുന്നതിനും ക്ട്ഹ്ാർഡിങ്ങുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഇൻക്ട്ഡാർ ഔട്്ക്ട്ഡാർ പരസയങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും, 
ചരാഡക്റ്റ്ഡിസസനിങ്ങ്, ക്ട്നാട്ീസ്, ബാനർ, ക്ട്രാഷർ തുടങ്ങിയവ ഡിസസൻ ചെയ്യുന്നതിനും 
ക്ട്വണ്ടി  എുംപാനൽ ചെയ്യുന്നതിനായി വിവിധ അുംഗീകൃത ഏജൻസികളിൽ നിന്നും  
ചക.എസ്.എഫ്.ഇ. അക്ട്പക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്ന. താത്പരയമുള്ളവർ എത്രയും ചപചട്ന്ന്  ചരാസഫലും 

വിശദവിവരങ്ങളും തങ്ങളചട സ്ഥാപനത്തിചെ  സാമ്പത്തിക റിക്ട്പാർട്ടുകൾ സഹ്ിതും 16.05.2022ന് 

സവകീട്്5 pmന മുൻപായി ചക.എസ്.എഫ്.ഇ ക്ട്കാർപക്ട്ററ്റ് ഓഫീസ്, പ്ലാനിങ്ങ് ഡിപാർട്്ചമെിൽ  

സമർപിക്ട്േണ്ടതാണ്.രസ്തുത കാലപരിധി അനസരിച്ച് ksfeplg@gmail.com എന്ന ചമയിക്ട്ലയ്ക്ക് 
ക്ട്രഖകൾ അയച്ചു തന്നാലും മതി. ഏജൻസികളചട ചതരചെടുപ്പും മറ്റ് കാരയങ്ങളും  കമ്പനിയചട 
വയവസ്ഥകൾേനസരിച്ചായിരിക്കുും.” 

 
താചെ പറയന്ന ക്ട്മഖലകളിൽ വിവിധ ഏജൻസികചള എുംപാനൽ ചെയ്യുവാൻ  തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

1. പത്രമാധയമങ്ങൾ 

2. ഇലക്ട്രാണിക് മാധയമങ്ങൾ 

3. ഇൻക്ട്ഡാർ/ഔട്് ക്ട്ഡാർ പരസയങ്ങൾ 

4. ഡിജിറ്റൽ മാർേറ്റിങ്ങ് 

5. പരസയ ഡിസസനിങ്ങ് 

 
എുംപാനൽചമെിനക്ട്വണ്ടി പരിഗണിക്കുന്ന ക്ട്യാഗയതകൾ താചെ സൂെിപിച്ചിരിക്കുന്ന. 

 
1. രിെ് മീഡിയ 

 
പത്രമാധയമങ്ങളിലൂചട പരസയും ചെയ്യുന്നതിന ക്ട്വണ്ടി ചതരചെടുേചപടുന്ന ഏജൻസികളചട രധാന 
ക്ട്യാഗയതകൾ താചെ പറയന്നതാണ്. 
 

1. സ്ഥാപനും ക്ട്കരളും ആസ്ഥാനമായി രവർത്തിക്കുന്നതായിരിേണും 

2. സ്ഥാപനും All Keralaപരസയങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കെിയന്നതായിരിേണും. ആവശയചമങ്കിൽ  

All India പരസയവും.  

3. ഇന്ത്യൻ നൂസ് ക്ട്പപർ ചസാസസറ്റിയചട /മറ്റ് അുംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളചട 
അുംഗീകാരമുള്ള ഏജൻസിയായിരിേണും. 

4. കുറെത് 3 വർഷചത്തചയങ്കിലും രവർത്തന പരിെയും ഉണ്ടായിരിേണും 

5. കുറെത് 10 ഓളും രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങൾ കക്ഷികളായി ഉണ്ടായിരിേണും. 

6. മാർേറ്റിങ്ങ്, അഡവസടസിങ്ങ്, ക്ട്ജണലിസും എന്നീ ക്ട്മഖലകളിൽ ക്ട്യാഗയതയും, 
പരിെയവും ഉള്ള വയക്തികൾ സ്ഥാപനത്തിന ക്ട്വണ്ടി രവർത്തിക്കുന്നണ്ടായിരിേണും. 

7. 2 ലക്ഷത്തിന മുകളിലള്ള ഓർഡറുകൾ സകകാരയും ചെയ്ത് പരിെയമുണ്ടായിരിേണും 

8. സ്ഥാപനത്തിന് GST Registration, PANനമ്പർ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിേണും. 

9. ചക.എസ്.എഫ്.ഇ. ആസ്ഥാനമായ തൃശ്ശൂരിൽ രതിനിധി / ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരിേണും. 

10 സാമ്പത്തിക ദൃഢതയള്ള സ്ഥാപനമാണ് എന്ന് കാണിോൻ സാമ്പത്തിക ക്ട്രഖകൾ 
ഹ്ാജരാക്ട്േണ്ടതാണ്. 
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2. ഇലക്ട്രാണിക് മാധയമങ്ങൾ, ഡിജിറ്റൽ മാധയമങ്ങൾ 
 

1. ക്ട്കരളും ആസ്ഥാനമായി രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമായിരിേണും. 

2. സ്ഥാപനത്തിന് GST Registration, PAN നമ്പർ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിേണും. 

3. കുറെത് 3 വർഷചത്തചയങ്കിലും രവർത്തന പരിെയും അഭികാമയും. 

4. രമുഖ ടിവി ൊനലകളിലും സാമൂഹ്ിക മാധയമങ്ങളിലും പരസയും ചെയ്യാനള്ള 10 
ലക്ഷത്തിന് മുകളിലള്ള ഓർഡറുകൾ സകകാരയും ചെയ്തിട്ടുള്ള track 
recordഉണ്ടായിരിേണും. 

5. മാർേറ്റിങ്ങ്, അഡവർസടസിങ്ങ്, സാമൂഹ്ിക മാധയമങ്ങൾ വെിയള്ള 
അഡവർസടസിങ്ങ് എന്നീ ക്ട്മഖലകചള  കുറിച്ചുും അതിചെ നിയമവശങ്ങചളക്കുറിച്ചുും 
അറിവള്ള ജീവനോർ ഉണ്ടായിരിേണും. 

6. രമുഖരായ 10 Clientsഎങ്കിലും ഉണ്ടായിരിേണും. 

7. Turnover ഉും  Balance Sheet ഉും Income Tax Returnക്ട്രഖകൾ അടേമുള്ള 
സാമ്പത്തിക ക്ട്രഖകൾ സമർപിക്ട്േണ്ടതാണ്. 

8. തൃശ്ശൂരിൽ രതിനിധി / ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരിേണും. 

 

3. Indoor /Out Door Advertising 
 

1. ക്ട്കരളും ആസ്ഥാനമായി രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ. 

2. സ്ഥാപനത്തിന്GST Registration, PAN നമ്പർ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിേണും 

3. Out Door Advertising രുംഗത്ത് ചുരുങ്ങിയത് 3 വർഷചമങ്കിലും പരിെയും അഭികാമയും 

4. രമുഖ രാൻഡുകളചട Advertising  ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിെയും ഉണ്ടായിരിേണും 

5. Digital Screen, LED Screens,  Hoardings, Pole boards തുടങ്ങി വിവിധ തരും 

Indoor /Out Door Advertisingരീതികൾ ചെയ്യാനള്ള സുംവിധാനങ്ങൾ 
ഉണ്ടായിരിേണും. 

6. നയായമായ നിരേ് / Discount  എന്നിവ തരാൻ കെിയന്നതായിരിേണും 

7. സവന്ത്മായ ക്ട്രാപർട്ികൾ ഉള്ളത് അഭികാമയും. 
 

4.ഡിസസനിങ്ങ് 
 

1. ക്ട്കരളത്തിൽ രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമായിരിേണും. 

2. സ്ഥാപനത്തിന് GST Registration, PAN Numberഎന്നിവ ഉണ്ടായിരിേണും. 

3. രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളചട പരസയ ഡിസസനിങ്ങ് ചെയ്തുള്ള പരിെയും. 

4. Graphic Designing, Advertising എന്നിവയിൽ ക്ട്യാഗയതയള്ള ജീവനോർ 

5. നയായമായ നിരേ് /Discountനൽകാൻ കെിയന്നതായിരിേണും. 

6. 
7. 

Copy rightതുടങ്ങിയ നിബന്ധനകൾ പാലിക്ട്േണ്ടതാണ്. 
തൃശ്ശൂരിൽ രതിനിധി / ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരിേണും. 

  
 
 

 

 



Empanelment  
 

 

KSFE desires to form a panel of Authorised Advertising agencies  and designers for 

releasing its advertisment through various media like print media,  electronic 

media, social media, outdoor advertising by fixing hoardings /pole boards /bill 

boards /digital screens etc at important locations and for designing advertisments 

notice, banner,  brochure etc  for the year 2022-23 . The applicants should have 

adequate experience in this field . Interested  parties may contact with Planning 

Department ,KSFE Corporate Office, Chembukavu, Thrissur (email id-

ksfeplg@gmail.com) with copy of their profile, client list and financial documents.  

Evaluation and selection will be based on the conditions of the company which 

will be binding on the applicants. 

Last date of receiving application : before 16.05.2022  
 

Empanelment of Advertisement Agencies 
 

KSFE desires to empanel  various agencies in the following areas of advertisement  

1. Print media advertisement 

2. Electronic media advertisement 

3. Indoor / Outdoor  advertisement 

4. Digital marketing 

5. Designing 

 

The ctiteria for empanelment is given below 
 

 

1.  Print Media  

 The institution should be headquartered in Kerala 

 

 The institution should be able to do All Kerala Advertising and all India 

Advertising if required. 
 

 Must be an accredited agency of the Indian Newspaper Society / other 

recognized institutions. 

 
 Must have at least 3 years of working  experience desirable 

 

 There should be at least 10 leading institutions as clients  
 

 Qualified and experienced individuals in the fields of marketing, advertising 

and journalism should be working for the organization. 
 

 Must be experienced in handling orders over Rs 2 lakh 

 

 Must be able to give Reasonable rate. 
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 The institution must have GST Registration and PAN number. 
 

 The institution  Must have a representative / office in Thrissur. 
 

 Financial documents to be produced  to show that the institution is financially 

sound. 

 
2.Electronic media and digital media 
 

 It should be a Kerala based institution. 
 

 The institution must have GST Registration and PAN number. 
 

 Must have at least 3 years of working experience desirable 

 

 Must be experienced in handling orders over Rs 10 lakh for advertising on 

major TV channels and social media Platforms 
 

 Must have employees who are qualified in  the areas of marketing, advertising, 

and advertising through social media and  have awareness in its legal aspects. 
 

 Must have at least 10 prominent clients. 
 

 Financial documents including Turnover and Balance Sheet and Income Tax 

Return documents should be submitted. 
 

 Must be able to give Reasonable rate / Discount 
 

 Must have representative / office in Thrissur 

 
3. Indoor / Out Door Advertising 

 
 

 Institutions headquartered in Kerala. 
 

 The institution must have GST Registration and PAN number 

 

 Must have at least 3 years experience in Out Door Advertising. 
 

 Must have experience in  doing Advertisement of  leading brands 
 

 There should be facilities for doing various types of Indoor / Out Door 

Advertising such as Digital Screen, LED Screens, Hoardings and Pole boards 

etc 
 

 Must be able to give reasonable rates / discounts 

 
 
 

 



 

4.Designing 

 
 

 Must be an institution operating in Kerala. 
 

 The institution must have GST Registration and PAN Number. 
 

 Experience in designing  advertisement of  leading companies. 
 

 Qualified staff in Graphic Designing and Advertising 

 

 Reasonable rate / Discount 
 

 Conditions such as copy right must be met. 

 Must have representative / office in Thrissur 


