Survivor: Τέλος το παιχνίδι
αν…
Φυσικά! Μη μένετε με ανοιχτό το στόμα! Είναι
τέτοιος ο πανικός στο κανάλι του Σκάι που
απειλεί Θεούς και δαίμονες η διοίκηση !
Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα στο κανάλι του Φαλήρου για
το Survivor, που οι συσκέψεις διαδέχονται η μία την άλλη και
μάλιστα κάποιες φτάνουν να τελειώνουν μεταμεσονύχτια!
Στο στόμα όλων των στελεχών του καναλιού είναι μόνο ένα
πράγμα, πως είναι δυνατόν ένα πρόγραμμα σαν το Survivor που
μόλις μία χρόνια πριν έκανε 30,0% τηλεθέαση τώρα με τα βίας
να ξεπερνάει το 13,0%.
Βλέπουν τα πράγματα από δω, βλέπουν τα πράγματα από κει και
ως μοναδική λύση προτείνετε το σχέδιο σωτηρίας για το
Survivor, όπως σας το έγραψα εχθές με μικρές παραλλαγές. Για
όσους θέλουν να διαβάσουν ακριβώς το σχέδιο όπως το
σκέφτηκαν οι άνθρωποι του Σκάι ας μπούνε στο παρακάτω link:
https://www.youweekly.gr/article/vandas-blog/549569-survivo
r-ellada-toyrkia-ksexaste-oti-blepete-apokalyptoyme-tosxedio-toy-skai-gia-na-swthei-to-paixnidi
Έλα όμως που το σχέδιο έχει και αρνητικά! Το σχέδιο το
συγκεκριμένο που έχει ως βάση του την φιλοσοφία να
ξαναγυρίσουμε στο κλασικό Survivor με διάσημους κλπ και όχι
στον ελληνοτουρκικό πόλεμο σε ένα ριάλιτι επιβίωσης, βρίσκει
αντίθετους τους Τούρκους παραγωγούς που θεωρούν δύσκολο να
γίνει τόσο μεγάλη αλλαγή στην παραγωγή του παιχνιδιού.
Έτσι λοιπόν η τηλεόραση του Σκάι και τα μεγαλοστελέχη της
βρίσκονται σε ένα μεγάλο δίλημμα.
Έχουν να επιλέξουν, ή θα συνεχίσουν το παιχνίδι με τα
σημερινά δεδομένα που αυτό σημαίνει οικονομική καταστροφή
και κατρακύλα στην τρίτη και την τέταρτη θέση στα κανάλια
πανελλαδικής εμβέλειας ή θα δώσουν άμεσα τέλος στην

συνεργασία με τους Τούρκους και θα προσπαθήσουν να σώσουν το
πρόγραμμα με άλλο τρόπο!
Πληροφορίες μου λένε, μέσα από το Φάληρο, μόνο για το blog
μου στο “Vandas” στο Youweekly.gr, ότι τηλεφωνικά απείλησαν
τον Τούρκο παράγωγο Ατζούν ότι αν δεν κάνει τις αλλαγές που
πρέπει προκειμένου το παιχνίδι να πάρει την ανιούσα στην
τηλεθέαση θα διακόψουν τη συνεργασία,που αυτό σημαίνει
φυσικά το τέλος του Survivor για την Ελλάδα.
Και μπορεί να μη δούμε το τέλος του survivor από τη φετινή
σεζόν,δ εν είμαι σίγουρη για αυτό, πάντως θα είναι το τέλος
του παιχνιδιού για τα επόμενα χρόνια…
Όσο για αυτά τα τρελά που λένε για την Σπυροπούλου, ότι θα
μπει στο παιχνίδι, διαβάστε εδώ το ρεπορτάζ και θα
καταλάβετε πολλά…
https://www.youweekly.gr/article/vandas-blog/549578-kwnstant
ina-spyropoyloy-ayth-einai-h-alhtheia-gia-thn-eisodo-thssto-survivor-ellada-toyrkia
Όσο το γιατί ο Σκάι έχει περιέλθει σε τόσο δύσκολη θέση και
απειλεί ακόμη και με ξαφνικό θάνατο το Survivor διαβάστε το
φοβερό παρασκήνιο με τις διαφημιστικές και τους χορηγούς…
https://www.youweekly.gr/article/vandas-blog/549465-skai-sfa
gh-me-tis-diafhmistikes-paraskhnio

