
Ελπίδα Μηναδάκη 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ SOCIAL MEDIA ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

ΤVC SPOT 

Διάρκεια: 16’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO 

 

Χέρι που χτυπάει πόρτα σπιτιού. 

Ανοίγουν (απανωτά) διαφορετικές πόρτες 

και εμφανίζεται ένας-ένας (Φωτεινή, 

Νικολέττα, Γιώργος, Θάλεια ,Άγγελος, 

Αφροδίτη) 

Γρήγορα πλάνα που εναλλάσονται κάθε 

φορά με τον  καθένα που φοράει την 

ποδιά του και σερβίρει. 

Εναλλασόμενα πλάνα φαγητών (σούσι, 

λαχανοντολμάδες, πίτσες, πετσούλες) 

Εναλλασόμενα καρέ με χαμόγελα των 

πρωταγωνιστών. 

 

Pack-Shot Γαστρονόμου & Καθημερινής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDIO 

 

Αυτόν τον Μάιο, ο γαστρονόμος 

χτυπάει την πόρτα καθημερινών 

ανθρώπων και...  

απολαμβάνει μαζί τους τις... μικρές 

τους αδυναμίες! Από σούσι και 

λαχανοντολμάδες μέχρι πίτες και 

τραγανιστές πετσούλες.  

Πάρτε μια… γερή γεύση από τη 

γαστρονομική καθημερινότητα 

ανθρώπων... όπως κι εσείς.  

 

Αυτήν την Κυριακή, με την 

Καθημερινή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διάρκεια: 16’’ 

Ρ/Φ  

SFX: (ήχος κουδουνιού) 

Για ποιον χτυπάει... το κουδούνι; 

Αυτόν τον Μάιο, άνθρωποι της διπλανής πόρτας ανοίγουν το σπίτι τους και μοιράζονται με 

τον Γαστρονόμο τις μικρές τους... αδυναμίες!  

 Από σούσι και λαχανοντολμάδες μέχρι πίτες και τραγανιστές πετσούλες.  

Γαστρονόμος Μαΐου. Πάρτε μια… γερή γεύση από τη γαστρονομική καθημερινότητα 

ανθρώπων... όπως και εσείς.  

Αυτήν την Κυριακή, με την Καθημερινή. 

 

 

Post για Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος  

Περισσότερα από 3 εκατομμύρια παιδιά κάτω των πέντε ετών πεθαίνουν ετησίως από 

παράγοντες που σχετίζονται με τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Κάθε φορά,  λοιπόν, που 

αφήνουμε σκουπίδια στις παραλίες, ρισκάρουμε... Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος μας 

αφορά όλους. 

 

 

 

300-350 λέξεις για το ανανεωμένο περιοδικό Κ. 

Κατά τη γνώμη μου, το ανανεωμένο περιοδικό Κ έχει καταφέρει να ανακτήσει παλιούς 

αναγνώστες, αλλά και να προσελκύσει νέους. Με έμφαση στις συνεντεύξεις, τις στήλες για 



μουσική, σειρές, βιβλία,εκθέσεις,  αλλά και θέματα που αφορούν σε well being, travel, deco 

και εξόδους, κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού, καθώς καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 

αναγνωστικού κοινού. Η αποκλειστικότητα με τη φωτογράφιση του Dior στην Ακρόπολη ήταν 

ένα σημαντικό extra value για τους αναγνώστες που συντηρεί και ανατροφοδοτεί την σχέση 

εμπιστοσύνης και κύρους με το κοινό.  

 

 

 

POST Caption για άρθρα Καθημερινής (για FB & INSTAGRAM) 

1. ΚΟΣΜΟΣ 

Ένας αρχέγονος πρόγονος του ανθρώπου ανακαλύφθηκε στο Ισραήλ 

Ένας… Ισραηλινός 100.000 χρονών, αλλάζει τα δεδομένα της ανθρώπινης ύπαρξης στην 

Ευρώπη, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Διαβάστε περισσότερα: 

https://www.kathimerini.gr/world/561412303/enas-archegonos-progonos-toy-anthropoy-

anakalyfthike-sto-israil/ 

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  

Ζωντανά και διαδικτυακά το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 

«You’re simply the best»! Το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ξεκινάει εκρηκτικά!  
Η Tina Turner μας κοιτάζει, με ειλικρίνεια, στα μάτια μέσα από την ταινία «Tina» που θα 
προβληθεί ζωντανά  και διαδικτυακά, την Πέμπτη 23 Ιουνίου. Διαβάστε περισσότερα: 
https://www.kathimerini.gr/culture/561404251/zontana-kai-diadiktyaka-to-festival-
ntokimanter/ 
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