Καλωσορίζοντας τα νέα μέλη μας…
Τέσσερα βήματα για μια καλή συνεργασία!

Αγαπητοί φίλοι,
Σας καλωσορίσουμε στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ σας ευχόμαστε καλή αρχή!
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τέσσερα βήματα που αν ακολουθήσετε, θα
βοηθήσουν αποτελεσματικά τη μεταξύ μας συνεργασία:
✓ Όταν έχετε μπροστά σας κάποια προγραμματισμένη ζωντανή εμφάνιση σε έναν
χώρο, μπαρ, καφέ ή μουσική σκηνή, όπου θα παίξετε και δικά σας κομμάτια ή
ξέρετε ότι αυτά θα παρουσιαστούν από άλλους καλλιτέχνες εκεί, μην ξεχνάτε
να μας ενημερώνετε κι εμάς, στέλνοντάς μας με email την ημερομηνία, την
επωνυμία και το playlist, προκειμένου να μπορούμε να αναζητήσουμε τον
αρμόδιο συνεργάτη του χώρου, σχετικά με το εκπροσωπούμενο ρεπερτόριο.
Info: Τμήμα Συναυλιών - Ευγενία Τάγκα, email: etagka@autodia.gr
✓ Αν γνωρίζετε ότι κάποιο ή κάποια τραγούδια σας μεταδόθηκαν από κάποιον
ραδιοφωνικό σταθμό ή web radio ή φιλοξενήθηκε στο πλαίσιο κάποιας
τηλεοπτικής εκπομπής, επίσης ενημερώστε μας άμεσα για την ημερομηνία
αναμετάδοσης από τον εν λόγω σταθμό και το airplay, για να τον καλέσουμε,
σε περίπτωση που δεν έχουμε σύμβαση μαζί του.
Info: Τμήμα Ραδιοτηλεόρασης & Νέων Μέσων - Τζένη Γαβριήλ, email:
jgabriil@autodia.gr
✓ Αν μόλις ηχογραφήσατε ένα νέο τραγούδι που πρόκειται να παρουσιαστεί
δημόσια ή έχετε παλιότερο ανέκδοτο υλικό που το κρατάτε ακόμα φυλαγμένο,
επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να μπορέσουμε να καταχωρίσουμε σωστά και
ολοκληρωμένα τα έργα σας και στο δικό μας αρχείο και να τα συνδέσουμε με
εσάς ως δημιουργό τους.

Info: Τμήμα Τεκμηρίωσης / Δηλώσεις Ρεπερτορίου
Λαμπρόπουλος, email: tlampropoulos@autodia.gr

-

Τάσος

✓ Κάθε φορά που γίνεται κάποια αλλαγή στα προσωπικά στοιχεία που μας έχετε
δηλώσει κατά την εγγραφή σας στην ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (email, τηλέφωνο,
διεύθυνση κατοικίας, Δ.Ο.Υ., αριθμός Δελτίου Ταυτότητας κλπ.), μην ξεχνάτε
να ειδοποιείτε κι εμάς, αποστέλλοντας ένα απλό email, προκειμένου να
ενημερώνουμε και το δικό μας αρχείο και να μπορούμε να ανταποκριθούμε
εγκαίρως στις συμβατικές μας υποχρεώσεις και στα ποικίλα αιτήματά σας κάθε
φορά (έκδοση βεβαιώσεων και εκκαθαρίσεων, αποστολή ανακοινώσεων κλπ.)
Info: Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων / Μελών - Ηλιάννα Αντωνίου, email:
iantoniou@autodia.gr
Τέλος, μέσα από το site μας (www.autodia.gr) μπορείτε να πραγματοποιήσετε
μία σειρά από ηλεκτρονικές συναλλαγές, χωρίς να χρειάζεται να έρθετε στα
γραφεία μας, στο κέντρο της Αθήνας, όπως δηλώσεις έργων και μουσικού
προγράμματος (playlist), δηλώσεις αλλαγής προσωπικών στοιχείων και
τραπεζικού λογαριασμού.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας
για απορίες, πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Καλή δύναμη σε όλους!!

Για την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

