Ζητούνται Αρθρογράφοι - Δημοσιογράφοι
Ζητούνται Αρθρογράφοι – Δημοσιογράφοι, για να γράφουν καθημερινά στις
ιστοσελίδες του ΠΑΣΚΕΔΙ. Τον ΠΑΣΚΕΔΙ τον παρακολουθούν όλα τα ΜΜΕ της
Χώρας. Σου δίδεται μια τεράστια ευκαιρία να γίνεις ΔΙΑΣΗΜΟΣ και
ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΟΣ ΠΑΝΤΟΥ!!!
Ζητάμε τοπικούς ανταποκριτές και όχι μόνο, άνδρες και γυναίκες, σε όλη την Ελλάδα
για να παρουσιάζουμε τα τοπικά νέα και τις ειδήσεις.
Αν θέλεις να πάρεις μέρος έλα σε επαφή μαζί μας. Έχεις ταλέντο στο γράψιμο;
Θέλεις να δεις την δουλειά σου δημοσιοποιημένη σε αξιόλογες ιστοσελίδες, με
επισκεψιμότητα πολλών χιλιάδων μοναδικών χρηστών καθημερινά;
Έλα σε επαφή μαζί μας για ενδεχόμενη συνεργασία στις παρακάτω θεματικές
ενότητες. Ελλάδα, Τουρισμός, Ελληνικά παραδοσιακά και τοπικά προϊόντα,
Ελληνική κουζίνα, τοπική κουζίνα, παράξενα τοπικά εδέσματα, Κρασιά και
οινοπνευματώδη, Εστίαση και Αναψυχή, θέματα Αυτοδιοίκησης, Νομικά,
Υγειονομικά,, Κοινωνικά, Πολιτικά και άλλες
Ζητάμε Αρθρογράφους Συντάκτες Ανταποκριτές γράψτε μας από εδώ
▪
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▪
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οι απαιτήσεις των κειμένων που ζητάμε για τις ιστοσελίδες μας δεν είναι
δύσκολο να γίνουν
πρέπει να είναι πρωτότυπα άρθρα και όχι αντιγραφές η συρραφές άλλων
μπορούν να έχουν χιουμοριστικά στοιχεία
πρέπει να είναι ορθογραφημένα τα κείμενα
πρέπει να είναι χωρισμένα σε παραγράφους έτσι ώστε να γίνεται πιο εύκολη η
ανάγνωσή τους
Καλό θα είναι να συνοδεύονται και από φωτογραφίες.

Αν τα άρθρα σου έχουν αυτές τις προϋποθέσεις είναι αρκετά και με χαρά θα τα
δεχθούμε.
Βέβαια οι ιστοσελίδες δεν έχουν το διάστημα αυτό έσοδα έτσι ώστε να πληρώνει τους
αρθρογράφους αλλά ο κάθε ένας από εσάς μπορεί να βάζει το όνομα, την
φωτογραφία του και ασφαλώς από κάτω την υπογραφή του η ένα Link που θα οδηγεί
εκεί που θέλει η σε ένα βιογραφικό που μπορούμε να φιλοξενήσουμε εμείς αν εσείς
δεν έχετε ιστοσελίδα .
Σε κάθε άρθρο που θα μας στέλνετε για δημοσίευση θα πρέπει να έχετε στο τέλος και
την επιθυμητή υπογραφή και σύνδεσμο που θα θέλετε να συνοδεύει το άρθρο σας.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία στο τέλος ακόμα και από
προηγούμενη φορά αν μας είχατε στείλει δεν θα τα προσθέτουμε εμείς καθώς είναι
μεγάλος ο φόρτος στο να τα εντοπίσουμε από προηγούμενη ανάρτησή σας.
Φυσικά είναι στην διακριτική ευχέρεια του Δ.Σ. ΠΑΣΚΕΔΙ, εάν δεν δημοσιεύσει ένα
άρθρο, και μπορείτε να ζητήσετε την εξήγησή μας για τυχόν μη δημοσίευση άρθρου
σας…
Με εκτίμηση
Γραφείο Τύπου ΠΑΣΚΕΔΙ

