Позив за новинаре
ПРВА ВРАЧАР ТВИТЕР КОНФЕРЕНЦИЈА #VracarTC
Градска општина Врачар организује у четвртак, 3. новембра 2011. године у 18:00 часова у
скупштинској сали у Његошевој 77, прву Твитер конференцију. Конференцију организујемо јер
општина Врачар жели још напреднију комуникацију са суграђанима, да Врачарцима омогући да
увек имају најбоље информације. Ово је прва Твитер конференција коју организује једна
државна институција у Србији.
Врачарци могу да бирају како ће се информисати. Већ пет година ради Кол центар чији је број
телефона 360-2-380, грађани могу послати СМС на 6633, а на располагању је и ММС решење фотографију комуналног проблема грађани могу послати на 065/360-2-380 и увек ће добити
одговор на који начин је њихов проблем могуће решити, а када проблем буде решен и
фотографију решења. Од ове године уведен је и сервис „Грађанин – инспектор“ за брзо и
ефикасно решавање комуналних проблема. Грађани могу поставити питање председнику
општине електронском поштом или лично на „Кафи са председником“, а унапређује се
комуникација и преко Твитера. Овом Твитер конференцијом сви заинтересовани грађани ће се
упознати са погодностима и предностима Твитера као савременог и непосредног начина
комуникације са државним институцијама.
На првој Врачар Твитер конференцији разговараће се о предностима и позитивним аспектима,
али и опасностима Твитера са председницима општине, ПР менаџерима, народним
посланицима, са свима који су свој рад већ унапредили путем ове друштвене мреже. Имена
учесника
објавићемо
ускоро
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https://twitter.com/#/VracarGО .
Програм конференције:
·
·
·
·

18.00-18.20
18.30-18.50
19.00-19.20
19.30-19.50

Twitter for Dummies & Professionals #VracarTC #dummpro
Tвитер кампање & ПР активности #VracarTC #prakt
Твитер и локална самоуправа #VracarTC #opstina
Твитер и народни посланици #VracarTC #poslanik

Позивамо Вас - новинаре, сниматеље и фоторепортере да отворите своје Твитер налоге и
узмете активно учешће на конференцији.
Вести о конференцији можете да пратите и путем овог Event-a
https://www.facebook.com/event.php?eid=278190045549277 , a на Твитеру преко hashtag-a
#VracarTC и налога општине Врачар @VracarGO.
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