Передвиборча агітаційна програма
кандидата у президента OGAE Ukraine
Макарець Аліни

Попередня посада: прес-секретар
Зроблено на посаді: відео-підтримка для Джамали на Євробаченні-2016, яке
отримало активну медійність серед ЗМІ України
Відеопрезентація Дніпра під час «Битви міст»
Чотирьохтижнева робота під час українського національного відбору 2017
Проведення масштабної зустрічі у квітні, де гостями були Тімур
Мірошниченко та Анна Трінчер
Робота з українськими та міжнародними ЗМІ під час підготовки та самого
Євробачення
Діяльність під час Євробачення-2017. Написання ексклюзивних матеріалів
та відео

Цілі та задачі на пості президента:
1) Робота у соціальних мережах. Facebook, Youtube, Instagram - чудові
платформи для створення унікального контенту. Саме це допоможе ще
більше популяризувати клуб та привернути до нього увагу нових
учасників, які також цікавляться Євробачення.
2) Розвиток регіональних сегментів. Вважаю за потрібне зміцнити
керівництво у регіонах. Це дозволить децентралізувати роботу.
Окремими регіональними столицями мають бути Львів, Вінниця,
Харків та Одеса. Тому у цьому пункті першою метою буде створити
регіональний клуб на березі Чорного моря, в Одесі.
3) Зміна сайту. Усі знають, що наш веб-ресурс зовсім незручний для
пошуку інформації. Пропоную повністю його оновити, однак не без
допомоги усіх учасників. Рубрикація, можливий контент та
оформлення – все буде обговорюватися з членами OGAE Ukraine.
4) Співпраця з іншими клубами OGAE. Так як існує 45 фан-клубів у
складі OGAE International, ми обов’язково маємо займатися
міжнародною роботою та створювати колаборації з учасниками інших
OGAE-клубів.

5) Зустрічі-звіти два рази на рік. Вони мають бути обов’язковими. Після
квітневого міту наш клуб підвищив рівень своїх зустрічей, який ні в
якому разі не можна втрачати.
6) Активна робота з каналом-мовником. Розумію складність цієї задачі,
однак НСТУ не можна дати забути про наше існування.
7) Розподілення фан-пакетів. Це складна тема, однак їй треба приділяти
доволі багато уваги. Співпраця с керівництво OGAE International –
головний фактор вирішення даного питання.
8)
«Чому саме ти маєш стати президентом OGAE Ukraine?», - запитаєте ви.

Це моє бажання. Сильне та нестримне. Я люблю наш клуб дуже сильно
та хочу, щоби він весь час розвивався. На рік активної роботи тут я
зрозуміла, що хочу його покращувати щоденно. Поруч з людьми, які мене
підтримують. Насправді я вагалася щодо цієї заявки. Але коли люди, які
вірять в тебе і кажуть, що все вийде – я не можу залишатися осторонь. Бо
саме віра завжди дає нам наснаги йти тільки вперед!!!
Інших учасників, які також приймають участь у виборах, не можна
назвати суперниками чи опонентами! Вони усі мої друзі і ми працювали,
працюємо і будемо працювати задля нашої організації!

Хай переможе найкращий!

З повагою, Аліна Макарець

