ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
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Παραγωγή:

Είδος: Ταξιδιωτική (με τοποθέτηση
προϊόντος)
HD , TV SERIES
Αριθμός Εκπομπών: 12 επεισόδια
Διάρκεια: 30΄
Γλώσσα: Ελληνική (overvoice:
αγγλική)
TARGET GROUP: στοχεύουμε σε
ευρύ κοινό που αγαπά τα ταξίδια
Παραγωγός: DGmedia

Επικοινωνία/ Marketing department:
Τηλ: 213 00 68950, 6947 437 337
URL: www.dgmedia.gr │Email: mediagrdg@gmail.com

Η ΙΔΕΑ

• προορισμός

• φιλοξενία
• αυθεντικότητα

Προορισμός

Η ιδέα της εκπομπής είναι να
δημιουργήσουμε ένα φρέσκο
σύγχρονο οδοιπορικό προσαρμοσμένο
κάθε φορά στον τόπο που
βρισκόμαστε.
Τα μοναδικά τοπία είναι η
προστιθέμενη αξία σε όλη την Ελλάδα.
Αυτό όμως που τους δίνει άλλη
διάσταση είναι η «συντροφιά μας»
που αποτελείται, είτε από τα μέλη της
ομάδας μας μαζί με κατοίκους της
περιοχής.
Με διάθεση περιπέτειας
«ξεκλειδώνουμε» καλοκαιρινούς και
χειμερινούς προορισμούς, γνωστούς ή
σχεδόν άγνωστους.
-

Κάθε επιλογή μας είναι η άποψη που
μαγεύει τον κάθε ταξιδιώτη…..
Κάθε εικόνα είναι αυτή που θέλει να
κρατήσει στη μνήμη του.
Κάθε γεύση είναι αυτή που θέλει να
δοκιμάσει ή να απολαύσει….

Φιλοξενία

Στην Αρχαία Ελλάδα η φιλοξενία
θεωρείτο πράξη αρετής...
Σήμερα είναι μια σημαντική
κοινωνική δύναμη που συνδέει
διαφορετικά άτομα, τάξεις και
φυλές.
Τη συντροφιά μας καλωσορίζουν
θερμά και φιλικά οι άνθρωποι του
τόπου μας..
Μέσα από την προσωπική μας
επαφή με τους ντόπιους
γνωρίζουμε, ξενοδοχεία, ξενώνες,
βίλλες , εστιατόρια αλλά και απλά
ταβερνάκια ή παραδοσιακά
καφενεία.
- Μικρά χωριά και μεγάλες πόλεις…
- Βυζαντινά μοναστήρια και μικρά
εξωκλήσια..
- Ερημικές παραλίες αλλά και
ξέφρενα beach bar…

Αυθεντικότητα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα
ελληνικά προϊόντα και στην
γαστρονομία.
Η «γεύση» μοιάζει να είναι ένας
τρόπος επικοινωνίας και μια
σύγχρονη προώθηση τοπικών
προϊόντων, τα οποία θα
αναδείξουν την ξεχωριστή
γαστρονομική κληρονομιά κάθε
τόπου προσελκύοντας
περισσότερους "ποιοτικότερους"
Έλληνες και ξένους τουρίστες.

Με αυτόν τον τρόπο η περιήγησή
μας «Παρέα Με την Ελλάδα»
είναι πλήρης, αφού οι τηλεθεατές
απολαμβάνουν αφενός ένα ταξίδι
και αφετέρου μια πολιτιστική και
γευστική ξενάγηση της
συγκεκριμένης περιοχής.

Προβολές – Μεταδόσεις
Η προβολή και η μετάδοση των εκπομπών αφορά
στην προσεχή τηλεοπτική σαιζόν 2022-23 ενώ τα
spot και οι διαδικτυακές αναρτήσεις αμέσως μετά το
πέρας της τεχνικής επεξεργασίας.
•

Οι εκπομπές θα μεταδοθούν από 10 ελληνικά
περιφερειακά ψηφιακά κανάλια με πολλές
επαναλήψεις καθώς και από το νέο πρόγραμμα του
discovergreece.tv την προσεχή σεζόν.

•

Νωρίτερα θα προβληθούν spots επικοινωνιακού και
πληροφοριακού περιεχομένου στα social media.
→ Μετά από ένα επιτυχημένο κύκλο 40 ταξιδιών σε όλη την
Ελλάδα, η εκπομπή επανέρχεται με ποιότητα εικόνας FullHD και θα μεταδίδεται και πάλι από 10 περιφερειακά
κανάλια με μία ή δύο επαναλήψεις μέσα στην εβδομάδα.

Παρακολουθήστε μερικές παλαιότερες παραγωγές 20092012 στα links:
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Συντελεστές

•

Σκηνοθέτης: Γιώργος Μπελεγρής

Ο Γιώργος Μπελεγρής είναι σκηνοθέτης και οπερατέρ με πολυετή
εμπειρία στο χώρο της τηλεόρασης και της διαφήμισης. Σημαντικότερες
δουλείες του είναι η εκπομπή «ΜΗΝ ΠΑΤΑΤΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ» με
παρουσιαστή τον Γιάννη Καλαμίτση για το Κανάλι της ΕΤ-1, η
ταξιδιωτική εκπομπή "ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ" με παρουσιάστρια
την δημοσιογράφο Ίνα Ταράντου που προβλήθηκε στην ΕΤ3 και βασικός
συντελεστής της βραβευμένης εκπομπής «ΜΠΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΧΩΡΙΟ» με
τον Ηλία Μαμαλάκη για το Mega Channel. Ακόμη ταξιδεύοντας για
τέσσερα χρόνια σε όλη την Ελλάδα, επιμελήθηκε μια σειρά 30 και
πλέον τουριστικών ντοκιμαντέρ για το Discover Greece. Έχει επίσης
ολοκληρώσει 2 κύκλους ταξιδιωτικών εκπομπών στην Κων/πολη και στα
βάθη της Ανατολίας για τον Alpha με παρουσιάστρια την Μαρία
Εκμεκτσίογλου με τίτλο « ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ »
VIMEO ΕΔΩ
YOUTUBE ΕΔΩ

Παραγωγή:

Επιμέλεια κειμένων: Μαίρη Τσίκουρα

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

Η εταιρεία μας ανήκει στην SOVI LTD με έδρα το Λονδίνο:
3rd Floor - 207 Regent Street
London - W1B 3HH – U.K.
Registration Number: 09930664

