2 λόγια για το Happy Traveller στον ΣΚΑΙ

To Happy Traveller είναι μια εναλλακτική ταξιδιωτική εκπομπή με πολυ μοντέρνο τρόπο
κινηματογράφισης με selfie αισθητική, POV, χρήση Drone, social media interaction κα που
βλέπει κάθε τόπο με μία διαφορετική ματιά, πιο εναλλακτική, πιο μοντέρνα και πιο ψυχαγωγική. Το
πιο σημαντικό στοιχείο της εκπομπής είναι η δυνατότητα να κάνει τον τηλεθεατή να νιώσει πως
βρίσκεται και αυτός εκεί ζώντας τις εμπειρίες ως Happy Traveller. Ο σκοπός της εκπομπής είναι
να ταξιδέψει τους τηλεθεατές και να προβάλει τις ομορφιές τις Ελλάδας και νμαμ μεταδώσει το
βασικό moto του Ευτύχη, οτι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση!

Σύντομη περιγραφή – Δελτίο τύπου
Ο Ευτυχης Μπλέτσας μας ξεναγεί στις πιο όμορφες περιοχές της Ελλάδας. Με ενα ταξιδιωτικό
σάκο και μια φωτογραφική μηχανή θα μας ταξιδέψει σε καλοκαιρινούς προορισμούς θα μας
συστήσει ντόπιους ανθρώπους και θα μας παρουσιάσει τοπικά φαγητά που συνοδεύουν τις πιο

όμορφες μνήμες. Φέτος το καλοκαίρι ακολουθήστε τον Ευτυχη Μπλέτσα στα πιο δροσερά ταξίδια!

Η εκπομπή έχει μοντέρνα σκηνοθεσία με Selfie αισθητική, τη νέα μόδα που κάνει θραύση στη
Vlog-όσφαιρα! Ο τηλεθεατής νιώθει ότι πηγαίνει ταξίδι μαζί με τον Ευτύχη ο οποίος
ανακαλύπτει τις ομορφιές και τις γεύσεις κάθε τόπου. Θα υπάρχει μεγάλη διαδραστικότητα
μέσα από διαγωνισμούς σε Social Media. Οταν ο Ευτύχης τρώει κάπου κάτι, δημιουργείται η
αίσθηση οτι ο τηλεθεατής μπαίνει στη θέση του Ευτυχη χάρη στην POV προσέγγιση που δίνει η
κάμερα στο κεφάλι.

Μεγάλο μέρος της εκπομπής γυρίζεται με κάμερα στο χέρι, ενώ ιδιαίτερη δυναμική και
πανοραμική αντίληψη των προορισμών δίνουν οι αερολήψεις με drone. Με την χρήση της
επιτυγχάνοντας την πρωτοποριακή αισθητική Selfie Video

Δείτε εδώ το trailer
Happy Traveller στον ΣΚΑΙ
Κάθε Κυριακή στις 19:00 και σε επανάληψη Σάββατο 17:30
Πρώτος Καλοκαιρινός κύκλος: Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2015
Προορισμοί: Χαλκιδική, Μύκονος, Σαντορίνη, Ίος, Χανιά, Σφακιά, Χαλκιδική 2 (τριτο πόδι),
Σάμος, Ικαρία, Καλαμάτα, Θεσσαλονίκη.
Δείτε στο Web TV του SKAI τα επεισόδια
και στο καναλι του Ευτύχη στο youTube σε Full HD

