Τηλεοπτική εκπομπή Full HD
Αριθμός εκπομπών: 24 επεισόδια
Διάρκεια: 30΄ λεπτά

Παραγωγή:

Βασική Ιδέα

Θεματολογία

Συντελεστές

Πείτε στην κάμερα την
ιστορία σας, όλα όσα
θέλετε να γνωρίζουν για
εσάς, για τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες σας!

Προβολές

Επικοινωνία

dgmedia.gr

Βασική Ιδέα
Στις
μέρες
μας
όλο
και
περισσότερο
ευαισθητοποιούμαστε στο τομέα της αγοράς
ελληνικών προϊόντων. Ελληνικές επιχειρήσεις
μεγάλες σε μέγεθος, οικογενειακές, με διαχρονική
δράση, με εξαγωγικές δυνατότητες, με μεγάλες
προοπτικές υπάρχουν εκατοντάδες.
Με την σκέψη ότι δεν υπάρχει ένα «βήμα» να
παρουσιάσουν τον εαυτό τους, να αφηγηθούν τη
δικιά τους ιστορία, της δικιάς τους επιχείρησης
δημιουργήσαμε την τηλεοπτική εκπομπή «Made in
Greece».

Ειδικότερα
Η εκπομπή έχει ως στόχο να φέρει στο επίκεντρο
της προσοχής του τηλεοπτικού κοινού οτιδήποτε
έχει ετικέτα «Made in Greece». Εμπνέεται από την
Ελλάδα που δημιουργεί, καινοτομεί, εξάγει,
παράγει και παράλληλα απευθύνεται στην Ελλάδα
που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί...

Θεματολογία
Η εκπομπή «Made in Greece» παρουσιάζει
ελληνικές εταιρείες από όλο το φάσμα του
«επιχειρείν» αναδεικνύοντας στο ευρύ κοινό
την ταυτότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία
των προϊόντων ή των δραστηριοτήτων τους.
Καταγράφει και αναδεικνύει τις καλύτερες
ιστορίες επιτυχίας Ελλήνων από διάφορους
τομείς δραστηριότητας, όπου κατάφεραν να
δουν τα όνειρά τους να γίνονται πράξη,
δίνοντας παράλληλα ένα μήνυμα αισιοδοξίας,
δημιουργικότητας και θάρρους.

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

ΤΕΧΝΕΣ

ΕΝΔΥΣΗ

dgmedia.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

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 θα μεταγλωττίζονται
στην αγγλική, γερμανική ή ρωσική γλώσσα για μεταδόσεις σε
συνεργαζόμενα καλωδιακά κανάλια.

«ΜΕ ΠΑΡΕΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Συντελεστές
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ:
Γιώργος Μπελεγρής
Σκηνοθέτης και οπερατέρ με
πολυετή εμπειρία στο χώρο της
τηλεόρασης και της διαφήμισης.

Ταξιδεύοντας για τέσσερα χρόνια σε
όλη την Ελλάδα, επιμελήθηκε μια
σειρά 40 και πλέον τουριστικών
ντοκιμαντέρ και εκπομπών για το
Discover Greece.

VIMEO: ΕΔΩ
YOUTUBE: ΕΔΩ
Σημαντικότερες δουλειές του από εκπομπές 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
Κωνσταντινούπολη και στα βάθη της
Ανατολίας ).

«ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ»
ΕΤ3/ με παρουσιάστρια
δημοσιογράφο Ίνα Ταράντου

την

«ΜΗΝ ΠΑΤΑΤΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ»
με παρουσιαστή τον Γιάννη
Καλαμίτση για το Κανάλι της ΕΤ-1.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Μαίρη Τσίκουρα

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

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

https://managerhotels.com

Η εταιρεία μας ανήκει στην
SOVI LTD με έδρα το Λονδίνο:
3rd Floor - 207 Regent Street
London - W1B 3HH
United Kingdom
Company No. 09930664.

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.

Ο τρόπος της οργάνωσης της λειτουργίας του γραφείου μας
δίνει την δυνατότητα ενός άρτια τεχνικού και αισθητικού
αποτελέσματος σε συνδυασμό με ένα ευέλικτο και
προσαρμοσμένο κοστολόγιο.
Βρισκόμαστε από το πρώτο βήμα σε 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

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

√ Production: Σε αυτό το στάδιο γίνεται το κινηματογράφηση (το
γύρισμα) στην τοποθεσία και με τα άτομα που έχουμε
καθορίσει.
√ 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.

