Καλώς ήρθατε στον βοηθό προβολής του 10ουMicro μ Festival!
Μπείτε στην σελίδα http://micromfestival.gr/online και κάντε κλικ στο Είσοδος στο Microμ
Festival.
1. Θα οδηγηθείτε στην αρχική σελίδα της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας

2. Μπορείτε να κάνετε προ-εγγραφή ή κατευθείαν εγγραφή την ώρα που είναι
διαθέσιμες οι ταινίεςεπιλέγοντας την παρακάτω εντολή «GetSessionticket».
Με την προ - εγγραφή και τη δέσμευση της θέσης σας στο αντίστοιχο sessionεξασφαλίζετε
τη συμμετοχή σας τις ημέρες των προβολών καθώς υπάρχει ανώτατος αριθμός θεατών και
στα δύο μέρη.

3. Έπειτα αν δεν έχετε ήδη προφίλ στο FESTHOMEθα πρέπει να κάνετε εγγραφή
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πατώντας στο «Register»
Είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε το προσωπικό προφίλ στην πλατφόρμα του FESTHOME

4. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να εισάγετε διεύθυνση email και έναν κωδικό
πρόσβασης που επιθυμείτε και στη συνέχεια να πατήσετε στο κουμπί Register.
Τώρα έχετε δημιουργήσει τον προσωπικό σας λογαριασμό στην πλατφόρμα του FESTHOME
μέσα από τον οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε το Micro μ

5. Στην συνέχεια, τώρα που έχετε δημιουργήσει τον λογαριασμό σας, επιλέγοντας
την εντολή «GetSessionticket» εξασφαλίζετε την «θέση» σας.
Η επιλογή της «θέσης» μπορεί να γίνει είτε την ίδια στιγμή με την εγγραφή σας είτε σε
δεύτερο χρόνο που εσείς θα επιλέξετε.

6. Συγχαρητήρια! Έχετε κάνει πρό κράτηση ή κράτηση θέσης!

7. Την ημέρα και ώρα που έχει ανακοινωθεί πως θα ανοίξει το διαγωνιστικό
πρόγραμμα ή αντίστοιχα το διεθνές μέρος θα πρέπει να μπείτε πάλι στην
πλατφόρμα με τα στοιχεία πρόσβασης που είχατε εισάγει στο προηγούμενο
βήμα

8. Στησυνέχεια η πλατφόρμα Θα σας ζητήσει έναν κωδικό (VoucherCode) και τη
συγκατάθεση σας για να μεταφέρει τα δεδομένα ψηφοφορίας σε εμάς. Αγνοείτε
τον κωδικό (καθώς η είσοδος είναι δωρεάν ) επιλέγετε το γκρι κουτάκι και στην
συνέχεια πατάτε το «Continue»

Συγχαρητήρια! Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την προβολή του 10ου επετειακού Micro μ
Festival!

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ






Το Διεθνές μέρος αποτελείται από 13 ταινίες και είναι διαθέσιμο στο κοινό από
τις 26/11 ως και τις 29/11. Η παρακολούθηση των ταινιών γίνεται με την σειρά
που επιλέγει ο θεατής αφού μπορεί να επιλέξει την κάθε ταινία ξεχωριστά.
Το διαγωνιστικό μέρος αποτελείται από 15 ταινίες και είναι διαθέσιμο στο κοινό
μόνο το Σάββατο 28/11 από τις 7:00 π.μ. ως τις 11:59 μ.μ. .
Στο διαγωνιστικό μέρος η σειρά προβολής είναι συγκεκριμένη ξεκινάτε με την
επιλογή και οι ταινίες αναπαράγονται αυτόματα η μία πίσω από την άλλη.
Η συνολική διάρκεια του διαγωνιστικό είναι 220 λεπτά και αυτό πρέπει να το
λάβετε υπ’ όψιν σας για την ώρα έναρξης καθώς οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες
μέχρι τις 11:59 το βράδυ. Μέτα το τέλος της προβολής του διαγωνιστικού
ακολουθεί η ψηφοφορία. Οδηγίες για την ψηφοφορία μπορείτε να δείτε
παρακάτω.
Τέλος σημαντική βοήθεια για εμάς θα είναι να συμπληρώσετε το
ερωτηματολόγιο που θα βρείτε κάτω από την αρχική σελίδα του Micro μ στην
Πλατφόρμα του FESTHOME.

ΟΔΗΓΙΕΣΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Μέτα το τέλος της προβολής του διαγωνιστικού ακολουθεί η ψηφοφορία κατά την οποία
έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε τις 5 ταινίες που εσείς ξεχωρίσατε και μάλιστα με
σειρά προτίμησης.

Επιλέγετε:






5 αστεράκια για την 1η ταινία
4 αστεράκια για την 2η ταινία
3 αστεράκια για την 3η ταινία
2 αστεράκια για την 2η ταινία
1 αστεράκι για την 5η ταινία

Τα ψηφοδέλτια που δεν θα τηρήσουν τις οδηγίες αυτές αν και δεν αποκλείονται αυτόματα
από το σύστημα στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων από την πλατφόρμα θα ακυρώνονται.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ / ΚΑΛΗ ΘΕΑΣΗ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ….

