برگزاری نشست وبالگ نویسان غنایی در هتل الیسا در  4دسامبر 0202

آژانس روابط عممومی اوانس مدیا سومین اجالس بالگرها ،اینفلوانسرها ،روزنامه نگاران و فعاالن عرصه ی مجازی را
برگزار می کند.این نشست در  4دسامبر در هتل الیسا از 9صبح لغایت  4بعدازظهر برگزارمی گردد.این نشست
همچنین شامل مسابقه ی خبرنگاران است که به شرکت کنندگان منتخب یک صفحه ی مخصوص
در  GHANAWEBبا دسترسی کامل و امکان فوق العاده ی درامد زایی نیز تعلق می گیرد.در نشست افتتاحیه که
در سال  9109برگزار شد بالگرهای مطرحی مانند لیندا اکیجی به عنوان سخنران اصلی و پاتریک ایمگاشی،امیا
دیبرا ،اسماعیل ایکوی ،جمیال عبدالی،پاپا گا سکلواوو بلس،اوسافو انکانسا و الورم بینی نیز سخنرانی کردند.
https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/2021-Ghana-Bloggers-Summit-slatedfor-4th-December-at-Alisa-Hotels-1394182

شرکای شبکه  AFRIMASSگینس غنا برای سومین دوره اجالس فروش تبلیغات رسانه ای آفریقا

تبلیغات رسانه ای روزنامه نگاران و مسؤولین فروش رسانه ای و حرفه ای های این صنعت در این اجالس
حضورداشتند.عنوان ان پایداری درامد رسانه ای بعد از کوید  09بود که به چالشها و فرصت های موجود برای
خروجی های رسانه ای تمرکزداشت.موسس و مدیر آفرماس گفت که کوید  09صنعت رسانه سهم خودش را دراین
نابه سامانی های اقتصادی کوید  09اجالس فروش تبلیغات رسانه ای افریقایی (آفرماس) با همکاری گینس غنا و
مسؤولین اجرایی تجارت رسانه ای و اژانس های پرداخت کرده است .وی افزود بودجه ی تبلیغات خیلی از رسانه ها
به قدری کم شده است که فقط برروی پلت فورم خودشان تبلیغ می کنند.یک خبرنگاراز  PWCچشم انداز بلند
مدت اقتصاد را قوی قلمداد کرد و شتاب و حرکت اکوسیستم رسانه ای را خوب ارزیابی کرد و گفت که موج شک
سال  9191در اقتصاد رسانه ای امسال تاثیر ایجاد می کند.
اهداف این اجالس:
 )0گردهمایی افراد خبره ی صنع ت تبلیغات و رسانه برای یافتن بهترین راه برای حمایت از مشاغل رسانه ای
از طریق راه کارهای درامد مقاوم
 )9ایجاد یک پلتفورم شبکه ای چیزی بیشتراز اجالس برای پرورش یک تفکر صنعتی همه گیر ورایج برای
مشاغل رسانه ای پایدار
 )3تحت تاثیر قراردادن سیاست گزاران ،همکاری شرکت ها و قانون گزاران درصورت نیاز به حمایت از رسانه
مانند معافیت مالیاتی ودیگر طرح های تشویقی
https://www.ghanaweb.com/GhanaHomePage/NewsArchive/AFRIMASS-network-partnersGuinness-Ghana-for-the-3rd-edition-of-Africa-Media-Ad-Sales-Summit-1394305

هیأت مدیره ی دانشگاه محیط زیست و توسعه پایدار ،موظف به ادای دین به جامعه شد .

دکتر یاو اسی ادوتوون ،وزیر اموزش دانشگاه محیط زیست و توسعه ی پایداررا موظف به تشکیل یک اکادمی محلی
برای تعامل با جامعه برای توسعه ی شغلی کرد.
او در افتتاحیه هیأت مدیره ی جدید این دانشگاه در اکرا گفت به دانشگاه دستور داده ایم که فرصتهای بورسیه ای را
به دانشجویان دراین اجتماع به عنوان مسؤولیت اجتماعی درپاسخ به نیازهای علمی و اکادمیک مردم داده شود.
وزیر همچنین دستور داد که هیأت مدیره انتقال اموزش و مدیریت راهنمایانه در جریان هرچه بهتر اموزش و
یادگیری را مدیریت کنند.که این به عنوان یک میراثی برای مباشرت و کار گروهی دربرخورد بامسائل پیش امده به
یادگارمی ماند و به جد دولت از این مهم حمایت می کند.اودستور ساخت مدارس پایه برای بچه های هیت علمی نیز
داد .پروفسور جاناتان ایرتی رئیس این هیت مدیره از حمایت های دولت تقدیرکرد و گفت سخت برای ساخت این
مدرسه برای جلب نظر هیت علمی دانشگاه کارمی کند.
https://www.gna.org.gh/1.21246686

جوانان مجبور به استقاده از محتوای مثبت در اینترنت می شوند

مادام مابل اکوتی رئیس موسسه ی دیوید نابوری به جوانان در قسمت جنوبی شهر هشدار داد که مرافب
متن ها عکس ها و محتوی ویدیو هایی که با بقیه به اشتراک می گذارند باشند و بررسی کنند که این
محتوی به کسی آسیب می زند یا خیر این کار شامل  01شرکت کننده از دبیرستان میست و اکادمی
اسمارت استارت و دیگر اعضایی در شهرداری به عنوان بخشی از بزرگداشت هفته ی سواد و رسانه ی جهانی
 9190انجام شد.
درحاشیه ی این مراسم یک فیلم به نام ( Rumoursشایعات) برای شرکت کنندگان به نمایش درامد که
به انها نشان می داد رذایل مانند ضد اطالعات و بازنشر ویدیوهای جنسی چه بالیی سرمردم ،چه به صورت
افالین وچه انالین می اورد.
این فیلم توسط شرکت  penplusbytesساخته شده است که شرکتی غیرانتفایی است که مسئول پروژه
های پیشرو درزمینه ی اطالعات رسانه ای درزمینه ی سواد و اگاهی جامعه درغنامی باشد که مسئول توسعه
ی شایستگی جوانان بین  01تا  51سال است.
خانم جولیت اموآ مسئول اجرایی  penplusbytesاشاره کرد که تم این هفته ی سواد و رسانه جهانی
برای نفع عمومی چیزی است که می توان به عنوان یک دیدگاهی برای تمام دنیا درنظر گرفته شود .اوگفت
دراین زمینه کارهایی بزرگی صورت گرفته است اما پراکنده .اوگفت ما می توانیم باهمکاری و به دست اوردن
این اطالعات مهم به ارتقای توسعه ی ملی نیز کمک کنیم .

خانم اموآ گفت که فعالیتهایی برای بزرگداشت این جشن جهانی یک هفتهای شامل مراسم افتتاحیه و نمایشگاه،
آموزش ،کنفرانس آکادمیک و نمایش سری فیلمهای "شایعات" در سراسر کشور است.

https://www.gna.org.gh/1.21245250

