
Για την παραγωγή  
ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και 
κινηματογραφικών παραγωγών  

με σκοπό την τουριστική προβολή
θα χαιρόμασταν ιδιαίτερα  

να σας γνωρίσουμε, να σας παρουσιάσουμε 
το έργο και τους στόχους μας,  

και να συζητήσουμε για το πως θα 
μπορούσατε κι εσείς να συμμετάσχετε στην 

προσπάθεια προβολής του τόπου μας!Σε συνέχεια την περσινής 
εθελοντικής μας προσπάθειας 
με τη δημιουργία της 

Τουριστικής Επιτροπής της Ιτέας 
για την ανάδειξη των Τουριστικών 
και Πολιτιστικών πλεονεκτημάτων 
της περιοχής μας,  αποφασίσαμε, 
μια μικρή στην αρχή ομάδα 
ανθρώπων, να ιδρύσουμε την 
Κοινωνική Συνεταιριστική 
Επιχείρηση με την ονομασία 
«ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΜΑΝΤΕΙΟ» 
Στα άμεσα σχέδια μας είναι 
και η προβολή σε ηλεκτρονικά 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
μέσα από τη δημιουργία 
ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και 
κινηματογραφικών παραγωγών 
για την τουριστική προβολή τόσο 
της φυσικής ομορφιάς όσο και των 
επιχειρήσεων της περιοχής μας.
Σε αυτό το πλαίσιο και με στόχο τη 
δημιουργία ενός βίντεο προβολής 
του τόπου μας, επιδιώκουμε να 
συνεργαστούμε με ανθρώπους 
από την περιοχή μας, με νέους 
και νέες που θα ήθελαν θα 
συμμετέχουν στα γυρίσματα. 
Αναζητούμε φωτογράφους, 
κινηματογραφιστές,  make 
up artists, ενδυματολόγους, 
σεναριογράφους, μουσικούς και  
όσους πιστεύουν πως μπορούν να 
συμμετέχουν και να συμβάλουν 
δημιουργικά – επαγγελματικά και 
όχι εθελοντικά -  σε αυτήν μας την 
προσπάθεια! 

Πρόσκληση - Κάλεσμα

Περισσότερες πληροφορίες για το 
έργο και το προφίλ της ΚΟΙΝΣΕΠ έως 
τώρα μπορείτε να βρείτε στο:  
Youtube:  
https://www.youtube.com/channel/
UCa2qEincUFmHZGu3g1rfRjQ/videos

Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 στον 
3ο  όροφο του Κυριακοπούλειου 
Πολιτιστικού Κέντρου  
Ώρες 20:30 – 21:30

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας  
για ερωτήσεις και πληροφορίες στο:  

e-mail: manteionair@gmail.com
Τηλ. Επικοινωνίας :  

Μόνικα Κλέντζερη • 694 492 1918   
(μέλος  ΚΟΙΝΣΕΠ

Χρήστος Βούλγαρης • 697 320 2054  
(μέλος ΚΟΙΝΣΕΠ)

www.manteio-on-air.gr

Η δημιουργία και παραγωγή του βίντεο αναμένεται να 
πραγματοποιηθεί κατά τον Ιούλιο 2021 (περισσότερες 
λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα). 
Σκοπός μας είναι το βίντεο να προβληθεί στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης του δήμου και της ΚΟΙΝΟΣΕΠ, και 
να διαμοιραστεί στον τύπο (π.χ. σε τηλεοπτικές εκπομπές) 

https://www.youtube.com/channel/UCa2qEincUFmHZGu3g1rfRjQ/videos 
https://www.youtube.com/channel/UCa2qEincUFmHZGu3g1rfRjQ/videos 
https://www.manteio-on-air.gr/

