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NATURE: NEO ΦΥΣΙΚΟ 
ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
Το νέο φυσικό γαλάκτωμα σώμα-
τος με βιολογικό εκχύλισμα μελιού 
Nature, για βρέφη (6+ μηνών) και 
παιδιά, στη νέα εύχρηστη και ανα-
κυκλώσιμη συσκευασία (200ml), 
είναι ειδικά σχεδιασμένο 
για το ευαίσθητο δέρμα 
του μωρού ή του παι-
διού. Το βιολογικό εκχύ-
λισμα μελιού προσφέρει 
καθημερινή ενυδάτω-
ση και θρέψη, ενώ τα 
πλούσια βιολογικά εκ-
χυλίσματα που περιέχει, 
προστατεύουν το δέρμα, αφήνο-
ντάς το εξαιρετικά απαλό. Τα έλαια 
από αμύγδαλο και από κουκού-
τσια βερίκοκου, σε συνδυασμό 
με την πανθενόλη, ανακουφίζουν 
από ερεθισμούς, προλαβαίνουν 
την ξηροδερμία και προσφέρουν 
απόλυτη προστασία στο δέρμα 
του βρέφους, του νηπίου, του 
παιδιού αλλά και του εφήβου. 

VODAFONE TV: 12 ΧΡΥΣΕΣ 
ΣΦΑΙΡΕΣ ΣΕ ΣΕΙΡΕΣ-ΤΑΙΝΙΕΣ
Σε σημαντικές κατηγορίες των φε-
τινών Χρυσών Σφαιρών αναδείχθη-
καν νικήτριες 6 τηλεοπτικές επιτυ-
χίες και 2 ταινίες που μπορεί κανείς 
να απολαύσει στο Vodafone TV, 
το σπίτι της ΗΒΟ στην Ελλάδα και 
τη μοναδική υπηρεσία στη χώρα 
που ενσωματώνει το Disney+ στα 
πακέτα της. Η ΗΒΟ εκπροσωπή-
θηκε επάξια από τον τυφώνα του 
“The White Lotus: Sicily” που με τη 
δεύτερη σεζόν κέρδισε 2 βραβεία, 
για την Καλύτερη Μίνι Σειρά και το 
βραβείο Β’ Γυναικείου ρόλου με τη 
μοναδική Τζένιφερ Κούλιτζ, κα-
θώς και το “House of the Dragon”, 
που έφυγε με το βραβείο Καλύτε-
ρης Δραματικής Σειράς, αλλά και 
τη Ζεντάγια που τιμήθηκε με το 
χρυσό αγαλματάκι Α’ Γυναικείου 
Ρόλου για την ερμηνεία της στο 
“Euphoria”.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΕΟΤ - ΕΚΟΜΕ: Υπέγραψαν 
μνημόνιο συνεργασίας
Μνημόνιο συνεργα-
σίας υπέγραψαν ο 
ΕΟΤ και το Εθνικό 
Κέντρο Οπτικοα-
κουστικών Μέσων 
και Επικοινωνίας 
(ΕΚΟΜΕ). Το μνη-
μόνιο υπέγραψαν 
στα γραφεία του οργανισμού, η πρό-
εδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, 
και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος του ΕΚΟΜΕ, Παναγιώτης 
Κουάνης. Κεντρικός σκοπός της 
συνέργειας των δύο φορέων είναι ο 
σχεδιασμός και η υλοποίηση κοινών 
δράσεων προβολής του έργου τους, 
η ανάδειξη του ελληνικού τουρι-
στικού προϊόντος και του εγχώριου 
οπτικοακουστικού κλάδου μέσω 
στοχευμένων δράσεων σε διεθνείς 
εκθέσεις και αγορές και η ανάπτυξη 
συγκεκριμένου πλαισίου προώθη-
σης της χώρας ως ελκυστικού προο-
ρισμού για την ανάπτυξη επενδυτι-
κών σχεδίων στον οπτικοακουστικό 
κλάδο. Ειδικότερα, η συνεργασία 
μεταξύ του ΕΟΤ και του ΕΚΟΜΕ πε-
ριλαμβάνει τους παρακάτω άξονες: 

•  το σχεδιασμό και 
την υλοποίηση 
κοινών δράσεων 
προβολής του έρ-
γου των δύο συ-
νεργαζόμενων φο-
ρέων (ημερίδες, 
workshops κ.λπ.), 

•  την ανάδειξη του ελληνικού τουρι-
στικού προϊόντος και του εγχώριου 
οπτικοακουστικού κλάδου μέσω 
στοχευμένων δράσεων σε εκθέσεις 
και αγορές,

•  την ανάπτυξη συγκεκριμένου πλαι-
σίου προώθησης της χώρας ως ελ-
κυστικού προορισμού για την ανά-
πτυξη επενδυτικών σχεδίων στον 
οπτικοακουστικό κλάδο, στη βάση 
της εξ αντικειμένου τεχνογνωσίας 
του ΕΟΤ στο national branding και

•  την αμοιβαία παροχή συμβουλευ-
τικών υπηρεσιών και υποστήριξης, 
οποτεδήποτε έκαστος των συνερ-
γαζόμενων φορέων χρειάζεται την 
τεχνογνωσία του άλλου φορέα για 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
του. Διαβάστε περισσότερα στο 
Advertising.gr.

Τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου θα κάνει πρεμιέρα ο τρίτος και τελευταίος 
κύκλος της αστυνομικής σειράς «Έτερος Εγώ» της Cosmote TV. Με τίτλο 
«Έτερος Εγώ: Νέμεσις», σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο 
του ίδιου και της Κατερίνας Φιλιώτου. Η σειρά θα προβάλλεται κάθε Δευ-
τέρα στις 23:00 στο Cosmote Cinema 1HD. Στον νέο κύκλο 8 επεισοδίων, που 
θα συστήσει 31 νέους χαρακτήρες/ρόλους, ο καθηγητής εγκληματολογίας 

Δημήτρης Λαΐνης είναι συντετριμμένος μετά τον τραγικό 
χαμό της αγαπημένης του Τόνιας. Πενθεί κλεισμένος στο 
σπίτι του, δεν διδάσκει και βρίσκει παρηγοριά μεταξύ 
ονείρων και παραισθήσεων, γιατί μόνο εκεί τη συναντά. 
Ωστόσο, μια έκρηξη σε ένα γραφείο τελετών δεν αργεί 
να τον επαναφέρει στην ενεργό δράση, καθώς το τμήμα 
ανθρωποκτονιών ζητά και πάλι τη συμβολή του. Παράλ-

ληλα, η εμφάνιση προσώπων από το παρελθόν οδηγεί σε συγκρούσεις και 
φέρνει τους πάντες αντιμέτωπους με τις συνέπειες των επιλογών τους. Η 
Νέμεσις έρχεται για όλους. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους επιστρέφουν οι 
Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Πέτρος Λαγούτης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Άννα 
Μενενάκου, Μάνος Βακούσης, Σπύρος Παπαδόπουλος, Κατερίνα Διδα-
σκάλου, Δημήτρης Καπετανάκος, Τάσος Νούσιας και Κόρα Καρβούνη. 
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http://www.advertising.gr/marketing/tourismos/eot-ekome-ypegrapsan-mnimonio-synergasias/

