1st GR food blogger Camp
Αναγνωρίζοντας πως η επανάσταση του Ίντερνετ μόλις τώρα ξεκινάει, είναι μεγάλη μου χαρά και
τιμή να συμμετέχω στο πρώτο Greek Food Blogger Camp που είμαι σίγουρος ότι θα γίνει θεσμός και
θα αφήσει τη δική του σφραγίδα στο χώρο της Μαγειρικής.
Το 1st GR food blogger Camp είναι η πρώτη συγκέντρωση των Ελλήνων food bloggers αλλά και
όσων αγαπούν τη μαγειρική δημιουργία, παρακολουθούν τα food blogs και θέλουν να γνωρίσουν
από κοντά τους food bloggers.
Οι food bloggers είναι οι μάγειρες της διπλανής πόρτας. Είναι μια κοινότητα που αναπτύσσεται
ταχύτατα, μαγειρεύει καθημερινά, μοιράζεται τις εμπειρίες γεύσης με τους αναγνώστες της.
H ένωση των Ελλήνων food bloggers είναι πρωτοβουλία του TasteFULL, με τη συνεργασία
της Εντέλεια Πληροφορικής. Η δημιουργία του νέου portal, που ενώνει τους Έλληνες food bloggers
σε όλο τον κόσμο, έχει καταγράψει μια δυναμική κοινότητα 130 Blogs στην Ελλάδα και 20 στο
εξωτερικό.
To Camp θα διοργανώνεται σε ετήσια βάση. Η φετινή, πρώτη συνάντηση, θα γίνει το Σάββατο 16
Οκτωβρίου 2010, Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη. Θα διαρκέσει από
τις 9.30πμ έως τις 6.00μμ και θα έχει δύο κύρια μέρη:
Στο πρώτο μέρος, οι food bloggers παρουσιάζονται.
Οι δημιουργοί του portal GreekFoodBlogs θα παρουσιάσουν την κοινότητα των Greek Food Blogs
και θα δώσουν το βήμα στους food bloggers να παρουσιάσουν τον εαυτό τους, είτε βρίσκονται μέσα
στην αίθουσα είτε σε οποιαδήποτε πόλη του κόσμου!
Στο δεύτερο μέρος, οι ειδικοί μας εκπαιδεύουν στις τεχνικές.
Αγαπημένοι τηλεοπτικοί chefs και παρουσιαστές θα δώσουν μυστικά και συμβουλές για να γίνουμε
καλύτεροι στο food plating & styling αλλά και στο πως θα σταθούμε με σιγουριά μπροστά στις
τηλεοπτικές κάμερες. Ο καλύτερος, ίσως, Έλληνας φωτογράφος φαγητού μας δίνει απλές οδηγίες
για να φωτογραφίζουμε καλύτερα τα φαγητά μας. Έμπειρος γευσιγνώστης κρασιών όλου του
κόσμου θα μας μάθει τα βασικά μυστικά ταιριάσματος φαγητού και κρασιού. Εξειδικευμένος elawyer θα απαντήσει σε ερωτήσεις και θα δώσει γνώση για τα πνευματικά δικαιώματα των food
bloggers. Δείτε ποιοί είναι αυτοί που μας καλοσωρίζουν και μοιράζονται τις γνώσεις τους μαζί
μας στο αναλυτικό πρόγραμμα.
Η αίθουσα έχει καθίσματα για 330 άτομα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Η διαδικασία εγγραφής
περιγράφεται εδώ. Για όσους δεν μπορέσουν να παρευρεθούν θα υπάρχει streaming video μετάδοση
με δυνατότητα σχολιασμού και υποβολής ερωτήσεων κατά τη διάρκεια.
Τα λέμε εκεί

