Агітаційна програма
кандидата на пост президента
українського фан-клубу Євробачення «ОГАЄ Україна»
Єрмоленка Дмитра.
Про мене: Мене звати Діма. Мені 19 років. Я родом з міста Дніпра, зараз
навчаюся в Києві на фотовідеодизайнера. Я фотографую, знімаю відео, веду
творчий

Інстаграм.

Захоплююсь

графічним

дизайном

і

операторським

мистецтвом. Вважаю себе справжнім меломаном. Надаю перевагу закордонним
світовим поп-виконавцям, але особливе місце у моєму плейлисті займають пісні з
Євробачення. Пісенний конкурс дивлюсь вже 10 років поспіль. Обожнюю
подорожі та прогулянки з друзями. Креативність, цілеспрямованість та бажання
бути першим супроводжують мене все життя. Я маю багато мрій та купу ідей, які
зможу реалізувати з командою найкращих. Моя ціль сьогодні – реальний
культурний розвиток Євробачення в Україні.
Що вже зроблено: Я став частиною ОГАЄ Україна півтора роки тому і встиг
посприяти помітному росту іміджу і репутації клубу. Зокрема візуальну та
мультимедійну частини оформлення групи було доручено саме мені. Я був одним
із ініціаторів впровадження відеоблогів у життя. Більшість влогів, інтерв’ю,
оглядів, відео розважального характеру було відзнято і змонтовано мною.
Зарекомендував себе також у ролі фотожурналіста – у соцмережах завантажені
репортажні фотографіях з відборів, зустрічей членів клубу, концертів. Нещодавно
у квітні став координатором зустрічі з Тимуром Мірошниченко, яка стала
найуспішнішою та найкращою в історії клубу. Я продовжував створення
авторського контенту за рахунок текстових трансляцій з репетицій цьогорічного
Євробачення, різноманітних змістовних дописів і відгуків. Я – командний гравець,
а тому тільки спільними зусиллями можна втілити у життя найсміливіші ідеї. Я
вірю, що моє президенство може стати новим етапом у розвитку і поширенні
Євробачення в Україні.

Що збираюся зробити: Минула команда зробила прорив в іміджі
центрального осередку – м. Києва. Звичайно, я також сприятиму подальшому
зростанню.
1. Розвиток регіональних фан-клубів. Це стане приорітетом для розвитку
клубу. Зараз існує три регіони – Львів, Вінниця, Харків. Відбуватиметься
підтримка зустрічей фанатів Євробачення та реалізація зустрічей з гостями.
Крім того бачу перспективу у створенні інших регіональних представництв.
2. Співробітництво з іноземними фанами та президентами OGAE, задля
обміну досвідом та реалізації спільних проектів.
3. Партнерство з іншими українськими групами та українськими блогерами
для консолідації зусиль.
4. Співробітництво з українським мовником (НСТУ) та організатором
українського відбору (СТБ) для отримання акредитацій, безкоштовних
квитків на національний відбір тощо.
5. Підвищення рівня зацікавленості в Євробаченні за рахунок зустрічей з
зірками, у тому числі у регіональних клубах.
6. Вдосконалення візуальної та мультимедійної концепції клубу. Я планую
повну зміну сайт, який став би одним з найцікавіших оригінальних
авторських джерел інформації про Євробачення та фанатського життя.
Сприятиму організації контенту в YouTube та Instagram.
Я хочу зберегти атмосферу дружній зустрічей справжніх фанатів Євробачення.
Я готовий працювати з різними людьми і втілювати у реальність найсміливіші ідеї.
Саме у цей момент я відчуваю жагу і бажання стати гідним президентом клубу
для усіх. Я маю вдосталь креативу, сміливості і впевненості, що я зможу зібрати
команду найкращиїх людей і ми разом спільними зусиллями будемо розвивати
кульуру Євробачення в Україні.
Мені потрібен твій голос, якщо ти підтримуєш мої ідеї, якщо ти підтримуєш мої
ідеї і готовий стати частиною піднесення фанатського життя. Я вірю в OGAE
Ukraine. Я вірю в майбутнє культури Євробачення в Україні. Я вірю в силу голосу
кожного з вас!

