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Ο κόσμος αλλάζει
Τα media αλλάζουν



Το Διαδίκτυο είναι μια 
μηχανή συνδέσεων

Jeff Jarvis, What Would Google Dο?



Τα Δίκτυα κυριαρχούν
Το Διαδίκτυο δρα καταλυτικά



Πηγή Monitor



To Διαδίκτυο είναι ένα μετα-
Μέσο που απορροφά όλα τα 

υπόλοιπα.
Jean-Louis Missika, La fin de la television



Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά 
ενός Δημόσιου φορέα στη 
νέα, Διαδικτυακή εποχή;



Το επιχειρηματικό μοντέλο 

• Το επιχειρηματικό μοντέλο της δημόσιας και 
ιδιωτικής τηλεόρασης ΔΕΝ είναι πλέον απόρθητο.



Το κοινό

• Το κοινό πλέον επιλέγει ΤΙ θέλει να δει, ΠΟΤΕ θέλει 
να το δει και σε ποιά συσκευή θέλει να το δει. 

• Το κοινό διεκδικεί ενεργό ρόλο. 

• Το κοινό απαρτίζεται από κοινότητες.



Τα Νέα Μέσα

• Τα Νέα Μέσα αναστατώνουν τα παραδοσιακά 
Μέσα. 

• Ραγδαία ανάπτυξη υπηρεσιών και πλατφορμών που 
επιτρέπουν την ευέλικτη θέαση (Netflix, Hulu, 
Aereo)



Τα παραδοσιακά Μέσα

• Τα παραδοσιακά ραδιοτηλεοπτικά Μέσα φοβούνται 
ότι η σταδιακή εγκατάλειψη απ’ το κοινό του 
φιξαρισμένου προγράμματος θα οδηγήσει σε 
απώλεια διαφημιστικών εσόδων και συρρίκνωση.



Google NEWS

• Google News και αλογριθμική ενημέρωση. 

• Ανησυχία ότι η Google έχει αποδεδειγμένες ιστορίες 
επιτυχίας και… πολλά κεφάλαια να επενδύσει 
(σκέφτεται να μπει στην τηλεοπτική αγορά). 



Το παρόν και το μέλλον

• Να σκεφτούμε κι εμείς στην Ελλάδα, τί σημαίνει 
ενημέρωση και ψυχαγωγία όπως κάνουν με επιμονή 
κι αλλού (ΒΒC: editorial+algorithmic+social)



Η αφήγηση των αλλαγών

• Μέσα από πολλαπλά κανάλια και συσκεύες. 

• 3Σ: Συμμετοχή Συνεργασία Συνέργεια 

• Νέες φόρμες (π.χ. web-series) 

• Τα Νέα Μέσα δεν ενσωματώνονται αλλά 
ενσωματώνουν. 









Περιεχόμενο

• Ενημέρωση 

• Ψυχαγωγία  

• Γνώση / Εκπαίδευση

1 Υπηρεσία

7 Προϊόντα

4 Οθόνες



Προϊόντα

• 2 τηλεoπτικά κανάλια 

• 3 ραδιοφωνικοί σταθμοί 

• 1 portal 

• 1  player



Το Δημόσιο Δίκτυο διαδρά 
διδάσκει και διδάσκεται 

απ’ τις νέες γενιές



10 μεγαλύτερα media fan pages

Πηγή Social Bakers



10 μεγαλύτερες σελίδες

Πηγή Social Bakers



10 σελίδες με video

Πηγή Social Bakers



• Δημόσιος 

• Διαδραστικός 

• Δικτυακός

 Ο χαρακτήρας 3Δ



μετα-Μέσο
• Τα πάντα δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο 

• Streaming 

• On demand 

• Portal 

• Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης



Εκπαίδευση δημοσιογράφων 
και προσωπικού

• Εργαστήρια 

• Διάχυση και καλλιέργεια κουλτούρας Νέων Μέσων 

• Εργαλειοθήκες / Τακτικές 

• Στόχοι



ΝΕΡΙΤ SOCIAL
• 3 Εταιρικοί λογαριασμοί (Facebook - Twitter - 

LinkedIn). 

• 5 Ειδησεογραφικοί λογαριασμοί (Facebook - Twitter - 
Google+ - YouTube - flickR). 

• 8 Θεματικοί λογαριασμοί (Facebook - Twitter) 

• 15 ειδικοί και πειραματικοί λογαριασμοί



Θέσεις εργασίας



Χρονοδιάγραμμα



Ευχαριστούμε!


