Δωρεάν Σεμινάριο στον ΟΜΗΡΟ ? Τρίτη
10 Μαΐου
Τέλειο νέο! Δωρεάν Σεμινάριο! Την ερχόμενη Τρίτη 10/5 στις 11 το πρωί, στον ΟΜΗΡΟ
(Βερανζέρου 3, Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα). Εξαιρετική ευκαιρία να τα πούμε από κοντά και να
ακούσετε χρήσιμα πράγματα που θα σας βοηθήσουν επαγγελματικά, όποιο κι αν είναι το αντικείμενό
σας!
Το θέμα είναι Μαγειρική στο Γυαλί και Τεχνική Παρουσιάσεων μπροστά στην κάμερα. Πολύ
χρήσιμο για φοιτητές Μαγειρικής/Ζαχαροπλαστικής, επαγγελματίες σεφ και οποιονδήποτε θέλει να
μάθει να παρουσιάζει και να προωθεί τη δουλειά μέσα από την τηλεόραση και τα Social Media. Αν
είστε σε φάση που ψάχνεστε σχετικά με το τι θέλετε να κάνετε επαγγελματικά, είμαι σίγουρος οτι
αυτά που θα ακούσετε θα σας βοηθήσουν και θα σας γεμίσουν αισιοδοξία… κάτι που χριεάζεται σε
όλους μας αυτή την εποχή! Σας περιμένω!…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Ευτύχης Μπλέτσας στον ΟΜΗΡΟ
Ο τηλεοπτικός μάγειρας, Ευτύχης Μπλέτσας, έρχεται στον ΟΜΗΡΟ (Βερανζέρου 3, Πλατεία
Κάνιγγος) την Τρίτη 10 Μαΐου 2011 (στις 11.00) για να μας δώσει δημιουργικές συμβουλές?
παρουσίασης. Καλεσμένοι του στο σεμινάριο όσοι επιθυμούν να μάθουν πώς να παρουσιάζουν τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.
*Είσοδος Ελεύθερη
*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
*Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής

Λίγα λόγια για τον Ευτύχη Μπλέτσα
Ο Ευτύχης Μπλέτσας είναι τηλεοπτικός παρουσιαστής, συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής,
αρθογράφος γαστρονομικής φιλοσοφίας και υποστηρικτής της υγιεινής Μεσογειακής
διατροφής. Είναι γνωστός και ως «foodmusic chef», καθώς εμπνεύστηκε τα
«Μουσικομαγειρέματα» – ένα πρωτοποριακό show όπου η διατροφή και η μαγειρική
συναντούν τη μουσική και την ψυχαγωγία. Ο Ευτύχης Μπλέτσας γεννήθηκε και
μεγάλωσε στην Αθήνα, αλλά κατοικεί στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Πληροφορική, με
λαμπρές επιδόσεις, στο Essex University and Imperial College στην Αγγλία και στη
συνέχεια αφοσιώθηκε στις μεγάλες του αγάπες: τη μουσική, την επικοινωνία, την
έρευνα, το γράψιμο, τα ταξίδια και, πάνω απ? όλα, τη διατροφή και τη μαγειρική. Για 4
τηλεοπτικές σεζόν παρουσίασε την εκπομπή «Η κουζίνα της μαμάς» στην ΕΤ3 (2005-06)
και τον Alpha (2006-2009). Το 2010 κυκλοφόρησε το βιβλίο του με τίτλο «Μαγειρική
Οικονομία».
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 3800811
και στο e-mail στο omiros@omiros.gr

