
Τεχνικές Προδιαγραφές Διαδικτυακών Προβολών 

Για τις διαδικτυακές “online” προβολές του "9ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 

Ιεράπετρας & Awards" και του "3ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κρήτης & 

Awards", χρησιμοποιούμε το Vimeo Business το οποίο μας δίνει την δυνατότητα να 

προβάλουμε τις ταινίες μόνο μέσα από την ιστοσελίδα μας από την οποία η 

πρόσβαση σε αυτές θα είναι δυνατή μετά την εγγραφή κάθε χρήστη. Πιο 

συγκεκριμένα ισχύουν τα παρακάτω:  

1. Το ψηφιακό υλικό δεν θα είναι ορατό μέσω αναζήτησης στο vimeo.  

2. Δεν θα υπάρχει σύνδεσμος για κοινοποίηση και σε άλλους χρήστες του διαδικτύου.  

3. Η πρόσβαση θα είναι δυνατή μόνο μέσω της ιστοσελίδας του Φεστιβάλ Ιεράπετρας 

και μόνο μετά από εγγραφή Χρήστη (παρακάτω υπάρχουν σχετικές οδηγίες). Η 

εγγραφή θα είναι δωρεάν χρησιμοποιώντας το email σας και το ονοματεπώνυμό σας. 

Αν έχετε κάνει ήδη εγγραφή από πέρυσι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο 

λογαριασμό ή να κάνετε ανάκτηση κωδικού σε περίπτωση που δεν τον θυμάστε. 

4. Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες για ONLINE προβολές από την Δευτέρα 08 

Αυγούστου έως το Σάββατο 20 Αύγουστου. 

 

Οδηγίες Εγγραφής Χρήστη 

Οι διαδικτυακές προβολές θα είναι διαθέσιμες μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες της 

ιστοσελίδας μας “festivalierapetra.gr” Η εγγραφή χρήστη είναι μια απλή διαδικασία 

η οποία περιγράφετε στα παρακάτω βήματα:  

1. Πατάμε τον σύνδεσμο «Εγγραφή» από το μενού της ιστοσελίδας. 

 

2. Συμπληρώνουμε τα υποχρεωτικά πεδια με τον αστερίσκο * και έπειτα πατάμε το 

κουμπί Εγγραφή.  

3. Για να ενεργοποιηθεί το προφίλ χρήστη θα πρέπει αν πάμε στο email μας και να 

πατήσουμε το σύνδεσμο επιβεβαίωσης που μας έχει αποσταλεί . 

4. Αφού έχουμε ενεργοποιήσει τον λογαριασμό μας, πατάμε Σύνδεση από το μενού 

συμπληρώνουμε το όνομα χρήστη και τον κωδικό και πατάμε Σύνδεση (βλέπε 

παρακάτω εικόνα.) 



 

 

5. Μόλις συνδεθείτε, θα εμφανιστεί μια επιλογή στο Μενού της σελίδας από το οποίο 

θα μπορείτε να παρακολουθήσετε όλες μας τις διαδικτυακές προβολές.  

 

 

Η διαδικτυακές προβολές θα είναι διαθέσιμες από την 

Δευτέρα 08 Αύγουστου έως το Σάββατο 20 Αύγουστου! 


