
ACREDITACIÓ DE PERIODISTES
PARLAMENT EUROPEU

El nou sistema implica dues fases (en total 5 minuts si es tenen els
documents a mà):

1. Creació d'un compte, imprescindible per sol·licitar acreditacions. Per
a això només es necessita:

a. Una fotografia tipus carnet en format jpeg;

b. La targeta de premsa (del col·legi de periodistes o del mitjà) o
una carta del mitjà que confirmi que el periodista col·labora
amb aquest mitjà o el correu electrònic de l'Oficina de
Barcelona on aparegui la invitació al periodista. AMB UNA DE
LES TRES OPCIONS N’HI HA PROU.

Nota: encara que siguis freelance, si has estat convidat per
l'Oficina de Parlament, recomanem fer servir l'opció "targeta de
premsa / carta del mitjà / correu electrònic d'invitació" i obviar
l'apartat de freelance que seria per acreditar sense haver estat
convidat.

2. Sol·licitud d'acreditació com a tal. Un cop creat el perfil / compte, i
només llavors, es té accés a la pantalla per sol·licitar l'acreditació per
a l'esdeveniment / dates concretes.

El compte es crea un cop a la vida, si es torna al Parlament, n'hi hauria
prou amb sol·licitar noves acreditacions.

A continuació, detallem pas a pas el procediment, amb les pantalles que hi
aniran apareixent, per facilitar el procés. Si tot i això trobes dificultats, si
us plau posa't en contacte amb nosaltres (Laura Tejera).



1. Crear el compte - pas 1.



2. Crear compte - pas 2

Format: +34....

Pujar-hi la fotografia en format jpg



3. Crear compte

Un cop seleccionada l’opció "create account", apareix la pantalla per demanar
les acreditacions

4. Prémer sobre la pestanya esquerra "Request a short term accredittion"

Opció 1: targeta de
premsa

Opció 2: carta del
mitjà o email
invitació
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5. PAS 1: Omplir les dates de validesa de l'acreditació, així com de
l'esdeveniment concret que se seguirà (per al qual ha estat convidat).

6. PAS 2: Omplir mitjà, país i posició



7. PAS 3: Indicar si vindrà amb equip de TV, acceptar i confirmar les regles i
la política de privacitat (corresponen als quatre primers punts amb
asterisc i és obligatori per aconseguir acreditar-se). Així mateix, pot
indicar si li interessa rebre la newsletter AV del Parlament Europeu
(opcional).

I... prémer "send" perquè l'acreditació sigui tramitada.


