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Προσοχή! 



Προσοχή! 



Προσοχή! 

Δεν επιδιώκουμε δημοσιότητα, εάν δεν είμαστε έτοιμοι να 
παράσχουμε προϊόντα και υπηρεσίες, διότι υπάρχει η 
πιθανότητα να εκτεθούμε και να χάσουμε το momentum και 
μία καλή πρώτη εντύπωση  



Τι είναι είδηση; 



Μία νέα υπηρεσία 
Ένα νέο προϊόν 
Μία συνεργασία 
Μία επέκταση σε νέο 
τομέα 
Η συμμετοχή σε μία 
έκθεση - event 

Τι είναι είδηση; 



Η αποτυχία ενός 
προϊόντος ή μίας 
υπηρεσίας 
Η διάλυση μίας 
συνεργασίας 
Μία επέκταση ή ένα 
event που δεν θέλουμε 
να θυμόμαστε 

Τι δεν πρέπει να γίνει είδηση; 



 Με ποιον μιλάμε; 

 

 

Με ποιον μιλάμε; 



   Αναλύουμε τα 
δημοσιεύματα του 
τύπου 

   Βλέπουμε ποιοι 
ασχολούνται με θέματα 
συναφή με αυτό που 
κάνουμε 

   Κοιτάμε ποιοι μπορεί να 
καλύπτουν «οριζόντια» 
θέματα (πχ startups); 

 

 

Με ποιον μιλάμε; 

4 



   Φτιάχνουμε μία λίστα με 
δημοσιογράφους 

   Ανοίγουμε διαύλους 
επικοινωνίας μαζί τους 

   Ψάχνουμε σημεία 
επαφής με 
εξειδικευμένα media (πχ 
ντιζάιν, μουσική κτλ) 

Με ποιον μιλάμε; 
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   Φτιάχνουμε ένα excel με τα στοιχεία επαφής των 
δημοσιογράφων που μας ενδιαφέρουν, ώστε να είναι 

διαθέσιμο όταν θελήσουμε να ανακοινώσουμε τις 
δραστηριότητές μας 



Συμβουλές επιβίωσης 
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Συντάσσουμε ένα κατανοητό κείμενο σε καλά ελληνικά. 
Δεν υπερβάλουμε. Γράφουμε απλά και λιτά, 
προτάσσοντας τα βασικά σημεία στα οποία δίνουμε 
προτεραιότητα.  

Παρέχουμε πάντοτε στοιχεία επικοινωνίας (πρόσωπο, 
τηλέφωνο, email) 

 



Συμβουλές επιβίωσης 
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Πάντα συνοδεύουμε τις ανακοινώσεις μας με 
φωτογραφικό υλικό  σε επαρκή ανάλυση 
Δεν στέλνουμε ανακοινώσεις μετά τις 17.00 και 
προτιμούμε πρωινές ώρες 
Αποφεύγουμε να κάνουμε ανακοινώσεις στο τέλος της 
εβδομάδας 
 



Καλέστε δημοσιογράφους 
στο ατελιέ σας για να δουν 

την δουλειά σας 
Προτιμήστε την αρχή της 

εβδομάδας 

 
 

Συμβουλές επιβίωσης 



Ο έρωτας περνάει από το 
στομάχι.  

Ταϊστε τους καλεσμένους 
σας.  

Το φαγητό «δένει» τους 
ανθρώπους 
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Ευχαριστώ πολύ 

hekimoglou@gmail.com 

@hekimoglou 
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