
MICROBIRTH – Διαφθμίςτε τθν πρεμιζρα ςασ και τθν καμπάνια επικοινωνίασ ςασ! 

Συγχαρθτιρια –είςτε πλζον μζλοσ τθσ ομάδασ για τθν καμπάνια του Microbirth! Εδϊ κα 

βρείτε οδθγίεσ για το πϊσ να διαφθμίςετε τθν πρεμιζρα του Microbirth. Κι εμείσ από τθν 

πλευρά μασ κα χρειαςτοφμε κάποιεσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία για τισ προβολζσςασ ϊςτε 

να ςυντονίςουμε μια καμπάνια ςε όλο τον κόςμο, θ οποία κα προβλθκεί ευρζωσ και κα 

ζχει αντίκτυπο.  

Τι χρειαηόμαςτε από εςάσ! 

Πριν τθν πρεμιζρα ςασ: 

1. Διαφθμίςτε όςο ευρφτερα μπορείτε κάνοντασ χριςθ των οδθγιϊν που κα βρείτε 

παρακάτω αλλά και ςτο κουτί με το dvd τθσ ταινίασ 

2. Διαδϊςτε το website – http://microbirth.com ςε όςο ευρφτερο κοινό μπορείτε 

3. Κάντε tweet για τθν ταινία και τισ εκδθλϊςεισ χρθςιμοποιϊντασ το hashtag 

#michrobirth 

4. Ενθμερϊςτε μασ (ςτο emailinfo@altofilms.com) εάν κα ζχετε διάςθμουσ ι 

ςθμαίνοντεσ καλεςμζνουσ ςτθν προβολι ςασ 

5. Ενθμερϊςτε μασ εάν κατά τθν προβολι υπιρξε κάποιο παράξενο, αςυνικιςτο ι 

αξιομνθμόνευτο ςτοιχείο 

6. Εξαςφαλίςτε ότι κάποιοσ κα είναι υπεφκυνοσ να παίρνει φωτογραφίεσ μεγάλθσ 

ευκρίνειασ  

7. Προςκαλζςτε επαγγελματίεσ του περιγεννθτικοφ χϊρου, με ςθμαντικι δράςθ και 

επιρροι ςτθν περιοχι ςασ 

8. Καλζςτε τουσ τοπικοφσ πολιτικοφσ 

9. Μοιραςτείτε/ και κάντε tweet τθν παγκόςμια καμπάνια του Microbirth–

ακολουκοφν λεπτομζρειεσ 

10. Βάλτε Pinςτον παγκόςμιο χάρτθ με λεπτομζρειεσ για τθ δικι ςασ προβολι!  

http://microbirth.com (όταν βγει ηωντανά!) 

Μετά τθν πρεμιζρα ςασ: 

1. Ενθμερϊςτε μασ για τον αρικμό ςυμμετοχϊν ςτθν πρεμιζρα ςασ (ιδανικά τθν 

επόμενθ θμζρα) 

2. Στείλτε μασ καλισ ποιότθτασ φωτογραφίεσ 

3. Ενθμερϊςτε μασ για οτιδιποτε άξιο λόγου, το οποίο μπορεί να βοθκιςει τθν 

καμπάνια μασ με τα μζςα ενθμζρωςθσ (εάν παρευρζκθςαν διαςθμότθτεσ, 

γυναικολόγοι κλπ) 

4. Ακολουκείςτε τισ οδθγίεσ τθσ καμπάνιασ του Microbirth–ακολουκοφν λεπτομζρειεσ 

Καμπάνια επικοινωνίασ - οδθγίεσ 

Πριν τθν πρεμιζρα ςασ: 

1. Διαβάςτε τισ οδθγίεσ και προτάςεισ ςτο κουτί με το dvd τθσ ταινίασ 

http://microbirth.com/
mailto:info@altofilms.com
http://microbirth.com/


2. Διαδϊςτε τθν προβολι ςασ χρθςιμοποιϊντασ τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ. Εάν 

κζλετε, χρθςιμοποιείςτε το tweeter (#microbirth), το facebook και τισ δικζσ ςασ 

επαφζσ  

3. Κάντε λίςτα με τισ τοπικζσ εφθμερίδεσ, ραδιοφωνικοφσ ςτακμοφσ, blogs και 

τθλεόραςθ, ζχοντασ το email και τθλζφωνο ενόσ δθμοςιογράφου/ παραγωγοφ για 

τθν κακεμιά επαφι τθσ λίςτασ 

4. Προςαρμόςτε το πρότυπο Δελτίου Τφπου που κα βρείτε ςτο κουτί με το dvdτθσ 

ταινίασ ςτθ δικιά ςασ προβολι και ςτείλτε το ςτθ λίςτα των μζςων ενθμζρωςθσ, 

τουλάχιςτον μία εβδομάδα αλλά όχι πάνω από 2 εβδομάδεσπριν τθν προβολι 

5. Κάντε μια 2θτθλεφωνικι επικοινωνία ςτα μζςα ενθμζρωςθσ δφο θμζρεσ αφοφ 

ςτείλατε το emailγια να διερευνιςετε εάν κα ικελαν να καλφψουν το γεγονόσ 

Μετά τθν πρεμιζρα ςασ: 

1. Μετά τθν προβολι, ςτείλτε ζνα Δελτίο Τφπου με καλισ ποιότθτασ φωτογραφίεσ 

κακϊσ οι τοπικζσ εφθμερίδεσ δεν λζνε ςυνικωσ όχι ςε μια άμεςα αναρτϊμενθ 

ιςτορία με φωτογραφίεσ 

 

 

 

 


