بيان ﺻﺤﻔﻲ
برلين  /تونس ،اﻷربعاء  15يونيو 2022

ماديا لوفز تاك  5 : 2022سنوات بالفعل!
هل لديك فكرة ،مشروع يمكن أن يساعد الصحافة؟ شاركوا في مسابقة ماديا لوفز تاك وحاولوا اﻻنضمام إلى عائلة كبيرة من
الخبراء والمتحمسون .الفائز النهائي سيفوز بـ  10000يورو!
تطلق ماديا لوفز تاك في نسختها الخامسة دعوة لتحديد أفضل المفاهيم الرقمية للصحافة المبتكرة والجودة في المنطقة المغاربية.
من  15يونيو إلى  15يوليو  ، 2022تمت دعوة فرق من تونس والمغرب والجزائر لتقديم أفكار مشاريعهم
لصحفيون ورجال اﻷعمال والمبدعون والمطورون وهواة اﻹعﻼم :يمكن لجميع اﻷشخاص أو المنظمات الراغبة في ابتكار
المشهد اﻹعﻼمي إرسال حلولهم للصحافة عالية الجودة من خﻼل زيارة موقع medialovestech.com
برنامج جودة ومكافآت متنوعة
ستدخل أفضل الفرق مرحلة الدعم .في سبتمبر  ،ستبدأ "مرحلة اﻹلهام" بقيادة خبراء من المنطقة .وبعد ذلك  ،ستستغل "مرحلة
الحضانة" إمكانات المشاريع طوال فصل الخريف من خﻼل معالجة ثﻼثة مجاﻻت للتطوير :رغبة المستخدم  ،والجدوى التقنية ،
وجدوى اﻷعمال .هذا العام  ،سيتم التركيز على إنتاج محتوى عالي الجودة للصحافة .سيتم الكشف عن المشاريع الفائزة في
ديسمبر.
خﻼل البرنامج  ،سيستفيد المشاركون من النصائح  ،في مجموعات وواحد لواحد .سيعملون على نماذجهم اﻷولية ويتعلمون كيفية
عرض مشاريعهم .ستكون المشاريع قادرة على الحصول على العديد من المكافآت )جوائز متنوعة بقيمة إجمالية قدرها 38000
يورو  ،معدات  ،دعم مستهدف( أثناء تقدمها خﻼل البرنامج.
انضم إلى نظام ماديا لوفز تاك  MEDIA LOVES TECHالبيئي  ،وهو ضمان النجاح لمشروعك!
أرسل أفكارك حتى  15يوليو  2022على medialovestech.com

ماديا لوفز تاك هي مبادرة من دويتشه فيﻼ أكاديمي ,مركز دويتشه فيﻼ لتطوير وسائل اﻹعﻼم الدولية والتدريب الصحفي ونقل
المعرفة .بالتعاون مع جمعية الخ ّ
ط ,منظمة غير حكومية تونسية تعمل من أجل حرية الصحافة والتعبير وتهدف إلى أن تكون
مختبرا لﻸفكار حول مستقبل الصحافة في عصر اﻹنترنت.
ً
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منذ سنة  ، 2011تعمل أكاديمية دويتشه فيﻼ في تونس مع شركائها لتعزيز حق اﻹنسان في حرية التعبير والوصول دون عوائق
إلى المعلومات.
يتم تمويل هذا المشروع من قبل  - BMZالوزارة الفيدرالية للتعاون اﻻقتصادي والتنمية في ألمانيا.

لﻼتصال والمزيد من المعلومات
الرجاء اﻻتصال بنا على
Medialovestech@dw.com

أو اﻻتصال مباشرة بمسؤولنا الصحفي
سيرين بن سعد
bensaadcyrine@gmail.com

+216 27 610 555
Medialovestech.com
Facebook.com/Medialovestech
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