Εν Πλω

ένα θαλάσσιο τηλε-μαγκαζίνο που απευθύνετε σε
όσους αγαπούν τη θάλασσα ή οποιαδήποτε
θαλάσσια δραστηριότητα
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Γενική Ιδέα

Για όσους αγαπούν τη θάλασσα ή
οποιαδήποτε θαλάσσια
δραστηριότητα

Με το πλεονέκτημα της
πολύχρονης ναυτικής μας
παράδοσης , όσο και από τις
ευνοϊκές συνθήκες για τα
ελληνικά πελάγη η χώρα μας
είναι ο τέλειος προορισμός για
όσους επιθυμούν τη
«θαλασσινή ψυχαγωγία», αφού
διαθέτει υπέροχα μέρη για
ταξίδια, πολλά νησιά και λιμάνια
αλλά και ιδανικό κλίμα, το οποίο
επιτρέπει «ευχάριστα ταξίδια»
τις περισσότερες εποχές του
χρόνου.
Με αυτή τη σκέψη και θέλοντας
να καλύψουμε το κενό στην
τηλεοπτική προβολή της
ελληνικής θαλάσσιας αγοράς
δημιουργήσαμε ένα ευχάριστο
θαλάσσιο τηλε-μαγκαζίνο
όπου η θεματολογία του δίνει
ένα αφενός ένα συγκεκριμένο
στίγμα στον θαλάσσιο τουρισμό
και αφετέρου σημαντικές
πληροφορίες για ότι αφορά την
εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και
τον εξοπλισμό.
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Θεματολογία εκπομπής
 Παρουσίαση ναυτικών ομίλων που έχουν μαθήματα για
αρχαρίους και όχι μόνο.
 Παρουσίαση από σχολές θέματα που καλύπτουν την
εκπαίδευση που μπορεί να μάθει όποιος θέλει να
ασχοληθεί με την θάλασσα. Παράδειγμα: Σωστικά μέσα και
πως χρησιμοποιούνται τα σχοινιά, οι κόμποι - σε κάθε
σχολή ναυτιλιακά γραφεία βλέπουμε να κοσμούν
ναυτιλιακοί κόμποι σε πίνακες - άγκυρες, πυξίδες, χάρτες,
μετεωρολογία κλπ.
 Ναυτική εκπαίδευση δηλαδή συμβουλές από
εκπαιδευτές σχολών ταχυπλόων και ιστιοπλοϊκών.
 Παρουσίαση νέων σκαφών για αναψυχή και για
επένδυση από την απλή βάρκα μέχρι ιστιοπλοϊκό ή
ταχύπλοο, ενοικιάσεις και πωλήσεις, προτεινόμενες
διαδρομές.
 Παρουσίαση motor yachts: συμβουλές για πλεύση,
γενικοί κανόνες ασφαλείας, παρουσίαση καλύτερων
μοντέλων δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια, την
άνεση, την αξιοπιστία.
 Παρουσίαση επιχειρήσεων που προσφέρουν ένα ευρύ
φάσμα υπηρεσιών ειδικευμένων στο χώρο του yachting
όπως : ναυλώσεις , υπηρεσίες διαχείρισης - συντήρησης και
πωλήσεις. Προτεινόμενες διαδρομές.
 Ρεπορτάζ και συνεντεύξεις αρμοδίων προσώπων για
επίκαιρα θέματα (εκδηλώσεις, διοργανώσεις, κλπ), γενικά
θέματα για τις εξελίξεις στον χώρο της ναυτιλίας.
 Shopping: αξεσουάρ σκαφών, πρόσθετος εξοπλισμός
όπως αυτόματους πιλότους, βυθόμετρα, ανεμοδούρια,
σωστικά μέσα , ηλιακή ενέργεια κλπ, είδη ένδυσης που
έχουν σχέση με το σκάφος και γενικά ρεπορτάζ ναυτιλιακής
αγοράς.
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Ταξίδι – Συμβουλές - Προτάσεις
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Συντελεστές
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ: Γιώργος Μπελεγρής

• https://vimeo.com/beleview
•https://www.youtube.com/channel/UCtTIPvUEY7UJiHfaS
z61iaQ/videos

Ο Γιώργος Μπελεγρής είναι σκηνοθέτης και
οπερατέρ με πολυετή εμπειρία στο χώρο της
τηλεόρασης και της διαφήμισης. Σημαντικότερες
δουλειές του είναι:

«ΜΠΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΧΩΡΙΟ»

με τον Ηλία Μαμαλάκη για το Mega Channel
(βασικός συντελεστής της βραβευμένης εκπομπής ).

« ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ »

ALPHA channel/με παρουσιάστρια την Μαρία
Εκμεκτσίογλου (2 κύκλοι ταξιδιωτικών εκπομπών
στην Κων/πολη και στα βάθη της Ανατολίας ).

«ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ»

ΕΤ3/ με παρουσιάστρια την δημοσιογράφο Ίνα
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«ΜΕ ΠΑΡΕΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Ακόμη ταξιδεύοντας για τέσσερα χρόνια σε όλη την
Ελλάδα, επιμελήθηκε μια σειρά 40 και πλέον
τουριστικών ντοκιμαντέρ και εκπομπών για το
Discover Greece.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Μαίρη Τσίκουρα
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: DGmedia
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Προβολές – Μεταδόσεις
 Τα επεισόδια θα μεταδοθούν την προσεχή
σεζόν 2022 - 2023
- από 10 ελληνικά περιφερειακά ψηφιακά
κανάλια με πολλές επαναλήψεις
- από το νέο πρόγραμμα του discovergreece.tv .
 Ανάρτηση σε ψηφιακά κανάλια διανομής
YOUTUBE, RUTUBE και social media.
 Μέρος των εκπομπών που θα γυρίζονται σε
τουριστικούς προορισμούς θα μεταγλωττίζονται

στην αγγλική, γερμανική και ρωσική γλώσσα για
το DISCOVERGREECE.TV

Παραγωγή:

Η ομάδα μας εξυπηρετεί τις ανάγκες της
κάθε παραγωγής, είτε πρόκειται για
τηλεοπτική είτε για διαδικτυακή χρήση.

ΔΙΚΤΥΟ
https://dgmedia.gr
https://discovergreece.tv/
https://alfatravelclub.com/
https://yachtgr.com/

Αναλαμβάνει εξολοκλήρου την
υλοποίησης της πάντοτε tailor made για την
κάθε επιχείρηση, από την δημιουργία του
concept και την οργάνωση μέχρι η
προσπάθεια να έχει αποτέλεσμα και να
εκπληρώνει τους στόχους των συνεργατών
της.

Η εταιρεία μας
ανήκει στην
Ο τρόπος της οργάνωσης της
SOVI LTD με έδρα
λειτουργίας του γραφείου μας δίνει την
το Λονδίνο:δυνατότητα ενός άρτια τεχνικού και
3rd Floor - 207
αισθητικού αποτελέσματος σε συνδυασμό
Regent Street
Η εταιρεία μας ανήκει στην
με ένα ευέλικτο και προσαρμοσμένο
London - W1B 3HH
SOVI LTD με έδρα το Λονδίνο:United Kingdom
κοστολόγιο.
3rd Floor - 207 Regent Street Company No.
09930664.
London - W1B 3HH
Βρισκόμαστε από το πρώτο βήμα σε

https://managerhotels.com

United Kingdom
Company No. 09930664.

απόλυτη συνεργασία με τους πελάτες μας σε
όλη την ανάπτυξη της διαδικασίας
παραγωγής, η οποία περιλαμβάνει τα
ακόλουθα στάδια:
√ Pre-production: τη συγγραφή του
σεναρίου, storyboarding
√ Production: Σε αυτό το στάδιο γίνεται το
κινηματογράφηση (το γύρισμα) στην
τοποθεσία και με τα άτομα που έχουμε
καθορίσει.

Επικοινωνία
Marketing department
Αλέξανδρος Τσίκουρας
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 67,
10166, Ομόνοια – Αθήνα
Τηλ: 213 00 68950, 6947 437 337
E-mail: mediagrdg@gmail.com

√ Post-production: μοντάζ και επεξεργασία
Video, επεξεργασία ήχου ή την καταγραφή
ήχου voice-over, γραφικά, τίτλους μέχρι το
τελικό βίντεο.
Συνεργαζόμαστε με διαφημιστικές
εταιρίες, τηλεοπτικά κανάλια της Ελλάδας,
δορυφορικά και καλωδιακά κανάλια του
εξωτερικού.

