30 Μαρτίου 2021 - Μυτιλήνη, Λέσβος, Ελλάδα - Η Κοιν.Σ.Επ. «Πέλαγο» ανακοινώνει συνεργασία
με την «Aio1Media»
Η Κοιν.Σ.Επ. «Πέλαγο» με χαρά ανακοινώνει ότι επίσημος συνεργάτης προβολής και επικοινωνίας
της θα είναι έως το 2024 η «Aio1Media», αναλαμβάνοντας τη συνολική ευθύνη όλων των
επικοινωνιακών σχέσεών της.
Με τον σχεδιασμό ενός νέου ιστοτόπου, λογαριασμών στις κοινωνικές πλατφόρμες κλπ., Κοιν.Σ.Επ.
«Πέλαγο» και «Aio1Media» ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο τη δημιουργία μιας μοναδικής,
δυναμικής, ψηφιακής παρουσίας, η οποία θα μεταφέρει διαδραστικές εμπειρίες πολιτισμού και
παράδοσης των νησιών του Βορείου Αιγαίου και ιδιαίτερα της Λέσβου, σε κάθε γωνιά του πλανήτη.
Επιπλέον, η Κοιν.Σ.Επ. «Πέλαγο» θα συνεργαστεί με την «Aio1Media» σε εκδόσεις, εκθέσεις,
πολιτιστικές εκδηλώσεις, βίντεο, ντοκιμαντέρ, ταινίες, εργαστήρια και σεμινάρια, εξυπηρετώντας τις
ανάγκες επικοινωνίας κάθε δραστηριότητας και παρέχοντας επίσης συμβουλές για τη βελτίωση της
διαχείρισης του κοινωνικού – συνεταιριστικού μοντέλου της επιχείρησης.

Λίγα λόγια για την Κοιν.Σ.Επ. «Πέλαγο»
Το Μουσικό Εντευκτήριο «Πέλαγο» είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής Ωφέλειας
(Κοιν.Σ.Επ) µε έδρα τη Μυτιλήνη, Σκρα 42 στη Λέσβο.
Σκοπός της Κοιν.Σ.Επ «Πέλαγο» είναι η παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την
ικανοποίηση της συλλογικότητας, για τον πολιτισµό, το περιβάλλον, την οικολογία, την εκπαίδευση,
τις παροχές κοινής ωφέλειας, την αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, τη διάδοση και διατήρηση
παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων. Ειδικότερα, τη διατήρηση και προβολή της
μουσικής παράδοσης και των παραδοσιακών τεχνών της Λέσβου, του Β. Αιγαίου και του Αιγαίου

γενικότερα, που προάγουν το τοπικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση
της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.
Ενδεικτικά το «Πέλαγο» αποσκοπεί στη δημιουργία πολυχώρου - μουσικού εντευκτηρίου που θα
λειτουργεί ως κέντρο μουσικής έρευνας, καλλιτεχνικής δημιουργίας, εκπαίδευσης και δια βίου
μάθησης και θα παρέχει και υπηρεσίες παραδοσιακού καφενείου προκειμένου να υποστηρίξει και
απασχολήσει τις ευπαθείς οµάδες των εντόπιων παραδοσιακών και σύγχρονων μουσικών,
χορευτών και καλλιτεχνών γενικότερα για την απώτερη διατήρηση και προβολή του καλλιτεχνικού
και γαστρονομικού αιγαιακού πολιτισμού.
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «ΠΕΛΑΓΟ»
Σκρα 42, Μυτιλήνη, Λέσβος
Τηλ: +30 2251 303382
E-mail: sailing@pelago.gr
Ιστοσελίδα: www.pelago.gr

Λίγα λόγια για την Aio1Media
Η εταιρεία «Aio1Media» δραστηριοποιείται στη συμβουλευτική επιχειρήσεων, καθοδηγώντας και
διατυπώνοντας οργανωμένες προτάσεις, για την βελτίωση της διοίκησης επιχειρηματικών μονάδων.
Χάρη στην πολυετή εμπειρία της ομάδας συμβούλων της, είναι σε θέση να βοηθήσει κάθε
επιχείρηση ως προς την επίτευξη των στόχων της στην τοπική, εθνική αλλά και διεθνή αγορά.
Επιπρόσθετο πεδίο δραστηριότητάς της «Aio1Media» αποτελεί η ψηφιακή προβολή και διαφήμιση
για δυναμική παρουσία στο διαδίκτυο, υποστηρίζοντας, επαγγελματίες, φυσικά καταστήματα,
δημιουργούς, ψηφιακές δράσεις και πολυεθνικές επιχειρήσεις με εξειδικευμένες λύσεις,
σχεδιάζοντας καλλιτεχνικά την οπτική κάθε ιδέας, με επαγγελματισμό και προσήλωση σε υψηλές
προδιαγραφές.
Παράλληλα, η «Aio1Media» παρέχει καινοτόμες λύσεις ψηφιακής κινηματογράφησης,
επεξεργασίας ήχου και όλες τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης τηλεοπτικής παραγωγής, έχοντας
άριστες υποδομές σε επίπεδο ταινιών, ντοκιμαντέρ, διαφημιστικών σποτς, branding, μουσικών
βίντεο κλιπς, κάλυψης εκδηλώσεων, συναυλιών, παραστάσεων κτλ.

Aio1 Media
Πέραμα, Λέσβος
E-mail: info@aio1media.com
Ιστοσελίδα: www.aio1media.com

