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ΤΑΙΝΙΑ ΚΥΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΨΑΡΙ’

Ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 9 Ιουνίου τα γυρίσματα της πρώτης ταινίας
εικόνας και κύρους για το ‘ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΨΑΡΙ/FISH FROM GREECE’, που
ξεκίνησαν το Μάϊο και πραγματοποιήθηκαν στον Πειραιά, το Ίλιον, την
Αργολίδα, την Αιτωλοακαρνανία, τη Φωκίδα, τη Ρόδο και τη Μύκονο, με
τη συνεργασία γνωστών chefs, εστιατορίων και μονάδων
ιχθυοκαλλιέργειας σε διάφορα σημεία στην Ελλάδα και σε ειδυλλιακά
θαλασσινά τοπία.
Η δημιουργική έμπνευση, ο συντονισμός και η καθοδήγηση του σύνθετου
εγχειρήματος ανήκει στη Διαφημιστική εταιρία της ΕΛΟΠΥ, Weber
Shandwick και τον πολλαπλά βραβευμένο σκηνοθέτη κύριο Αντώνη
Κιούκα (http://www.athensvoice.gr/life/travel/370506_i-mystiki-ellada-
toy-antoni-theohari-kioyka-diekdikei-tin-protia-sto-festival). Τη μουσική
επιμελείται ο συνθέτης Δημήτρη Παπαδημητρίου.
Παράλληλα, ετοιμάζεται ταινία B2B και επιμέρους εκδοχές διαφορετικής
χρονικής διάρκειας.
Ακολουθούν μερικές ερασιτεχνικές φωτογραφίες, μέχρι να ετοιμαστεί το
φωτογραφικό υλικό του φωτογράφου κυρίου Βαγγέλη Ρασσιά, που
συνόδευε την αποστολή.
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 2018

Οι δηλώσεις συμμετοχής στο Συνέδριο καθημερινά αυξάνουν γεγονός
που αποδεικνύει την επιθυμία του κλάδου για εξειδικευμένη
ενημέρωση και συντονισμένη ενίσχυση των επαφών με άτομα που
ενδιαφέρονται για την συστηματική ανάπτυξη της Ελληνικής
Ιχθυοκαλλιέργεια.
Ως χρυσός χορηγός η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας

έχει το προνόμιο μεγάλης προβολής στα ΜΜΕ. Ενδεικτικά,
αρθρογραφία και συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο ΒΗΜΑ, in.gr,
skai.gr, Real.gr και θα υπάρξει διανομή φωτογραφιών και άρθρων μέσω
του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.
Το Συνέδριο θα έχει μεγάλη κάλυψη από την κρατική τηλεόραση λόγω
της παρουσίας του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίου
Παυλόπουλου.
Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας έχει παρουσία με
πλούσιο προωθητικό υλικό, όπως δύο banners και 2 roll –up, info desk,
και οθόνη 50’’ όπου θα προβάλλεται το slideshow που έπαιζε στο
ελληνικό περίπτερο στις Βρυξέλλες. Στο registration desk όλοι οι
σύνεδροι θα λάβουν την τσάντα ‘Fish from Greece’ με τα περιεχόμενα
της.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 2018 - ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

Μεγάλη προβολή στα ελληνικά και ξένα ΜΜΕ έλαβε το Ελληνικό
περίπτερο και η πρώτη εμφάνιση της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών
Υδατοκαλλιέργειας στις Βρυξέλλες. Στο Newsletter #1, Μάιος 2018,
υπάρχει η ενημέρωση για τις πρώτες δημοσιεύσεις σε ξένα μέσα. Στο
αρχείο που επισυνάπτεται σε αυτό το Newsletter μπορείτε να δείτε
αναλυτικά περισσότερες δημοσιεύσεις στα ελληνικά και ξένα ΜΜΕ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΕ ΣΚΑΙ 100.3

Για δεύτερη φορά σε ένα μήνα η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών

Υδατοκαλλιέργειας προβλήθηκε στην πρωινή ζώνη του ΣΚΑΙ 100.3 , στην
εκπομπή του κυρίου Πορτοσάλτε με προσκεκλημένη στο studio την
κυρία Ισμήνη Μπογδάνου, Υπεύθυνη Marketing και Επικοινωνίας της
ΕΛΟΠΥ. Μπορείτε να ακούσετε τη συνέντευξη σε αυτό το σύνδεσμο:
http://www.skai.gr/player/radio/?mmid=306112 (32’05’’-35’48’’)
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