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ΕΤΑΙΡΟΙ

Οι εταίροι του έργου IDEAL-M "Informant Diaspora in

EuroAfrica for Legal Migration" βρίσκονται στην
ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την εκτέλεση της
εκστρατείας ενημέρωσης του έργου στη Σενεγάλη,

αλλά και στο διαδίκτυο .

Η εκστρατεία στοχεύει στην ενημέρωση των εν
δυνάμει  Σενεγαλέζων μεταναστών και των
οικογενειών τους, τόσο σχετικά με τους κινδύνους
που κρύβει η παράτυπη μετανάστευση, πιθανές
ασφαλείς διαδρομές όσο και για επιχειρηματικές
ευκαιρίες στην υπέροχη πατρίδα τους!!!

Με την εκστρατεία αυτή, στέλνεται επίσης ένα
μήνυμα στη διασπορά για πιθανά παραπλανητικά
μηνύματα που προωθούνται, παραποιώντας τις
πραγματικές συνθήκες ζωής στην Ευρώπη .

 

IDEAL-M

 

 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ!
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ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ
Η εκστρατεία χωρίζεται σε τέσσερις κύριες
θεματικές καλύπτοντας όλες τις ομάδες
-στόχους της εκστρατείας. Τα μηνύματα
διαχέονται στα Γαλλικά και στη διάλεκτο
"Wolof".

A- YOU ARE HOME 

# Idealmigration
Follow us :

www.facebook.com/IdealMigration 

twitter.com/IdealM3

Νέοι "Influencers" στη Σενεγάλη
προωθούν την εκστρατεία στις
πλατφόρμες τους, ενθαρρύνοντας τους
νέους εν δυνάμει μετανάστες να
αναζητήσουν ευκαιρίες απασχόλησης
στη χώρα τους . 

Η Σενεγάλη είναι το σπίτι σας και
μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας
Παρίσι, τη Νέα Υόρκη ή οποιαδήποτε
άλλη πόλη επιθυμείτε να ζήσετε, 

 μένοντας στον υπέροχο τόπο σας και
διαμορφώνοντάς τον όπως επιθυμείτε .

B- A BETTER SENEGAL

C- REMAIN ALIVE

Τα μηνύματα της εκστρατείας
προτρέπουν επίσης τους εν δυνάμει
μετανάστες να μην υποκύπτουν σε
αναλήθειες των λαθρεμπόρων.

D- WHY LEAVE HOME?

Συναισθηματικά μηνύματα από μητέρες
θα αγγίξουν την καρδιά των εν δυνάμει
μεταναστών - μηνύματα που
συνδυάζονται με βιντεοσκοπημένες
μαρτυρίες επιστροφής .

https://www.ideal-migration.com/

https://www.facebook.com/IdealMigration
https://www.facebook.com/IdealMigration
https://twitter.com/home
https://www.ideal-migration.com/
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Εάν περάσετε από το Ντακάρ, τη Ρουφισκ και
την Τούμπα, θα δείτε πιθανότατα τεράστιες
διαφημιστικές πινακίδες που απροτρέπουν
τους νέους Σενεγαλέζους που ζουν σε αυτές τις
περιοχές να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους στην
προσπάθειά τους να εισέλθουν παράτυπα στην
Ευρώπη . 

Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της
Σενεγάλης συμμετέχουν ενεργά με δράσεις
ευαισθητοποίησης σε παραλίες, αλλά και κατά
τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων .

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ?

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ,  
ΑΡΘΡΑ  ΣΕ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ,
ΝΕΟΙ  INFLUENCERS,
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ  ΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ  ΣΤΗ
ΣΕΝΕΓΑΛΗ ,
ΔΙΑΦΙΜΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

 ΣΤΗ ΣΕΝΕΓΑΛΗ

https://www.facebook.com/idealmsenegal

Campaign IDEAL-M Senegal

https://www.instagram.com/idealmsenegal/

https://www.abettersenegal.com/

Eιδικοί λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης έχουν δημιουργηθεί για τη διάχηση
των μηνυμάτων της εκστρατείας . 

Οι σελίδες IDEAL-M Senegal στο FB και
Instagram διαχέουν μηνύματα στα Γαλλικά και
στη διάλεκτο "Wolof", ενώ μηνύματα στα
Αγγλικά που στοχεύουν τη διασπορά στην
Ευρώπη διαχέονται σε ειδικούς λογαριασμούς
IDEAL-M Europe. 

ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

https://www.instagram.com/idealmeu/
https://www.facebook.com/idealmeu

Campaign IDEAL-M Europe

https://www.instagram.com/idealmsenegal/
https://www.instagram.com/idealmsenegal/
https://www.instagram.com/idealmeu/
https://www.facebook.com/idealmeu

