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Industriarako bi gune

Covid-19a dela-eta, eta salbuespen gisa, Industriako jarduerak erabat online (hots, 
Europa-Latinoamerika Koprodukzio Foroa, Ikusmira Berriak, Zinemaldia & Technology, 
Lau Haizetara, mahai-inguruak eta eskola magistralak) edo formatu mistoan –hau da, 
aurrez aurre eta birtualki– (WIP Latam eta WIP Europa berriak) egingo dira aurten.

Horretarako, bi gune gaitu dira:
 

Zinemaldiaren webguneko Industria Onlineko eremu birtuala irailaren 1etik 26ra arte 
dago eskuragarri. Zinemaldia amaitu ondoren, Industria Online eremuak hilabetez 
jarraituko du zabalik.

Irailaren 18tik (ostirala) aurrera, eta irailaren 26ko (larunbata) 20:00etara arte, Industria 
Sailak The Industry Club (Kursaal Elkargunea) jarriko du zure esku, aurten handitu 
duguna. Etenik gabe egongo da zabalik The Industry Club denbora-tarte horretan 
9:00etatik 20:00etara.

https://www.sansebastianfestival.com/2020/the_industry_club/area_profesional/2/es


3

Nola sartu Industria Onlinen

1. urratsa: sartu “Nire Zinemaldia” eremuan eta sartu zure erabiltzaile eta pasahitzarekin. 2. urratsa: zabaldu menua eta sartu “Industria Online” eremuan.
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Panel nagusia

Menu nagusia: 

Zabaldu menua eta sartu 
jardueretan eta zerbitzuetan 
uneoro eta edozein orritatik.

Industria Live!

Industriako ekitaldi guztiak 
zuzenean: mintzaldiak, 
elkarrizketak, jardunaldiak 
etab.

Zerbitzuen menua:  

Sartu Industria 
Akreditaziodunaren zerbitzu 
esklusiboetara: Agenda, 
bertaratutakoak, filmen 
kontaktuak, etab.

Livechat 

Jarri harremanetan Industria 
Sailarekin, aldiuneko 
mezularitzaren bitartez!

Jarduerak:

Sartu Zinemaldiaren jarduera 
guztietara.
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Agenda

Bideoak

Grabatutako ekitaldien gordailua. 
Zinemaldiaren hiru hizkuntza ofizialetan 
eskuragarri.

Zuzenean

Aurkitu programatutako zuzeneko 
ekitaldiak.

EN DIRECTO VÍDEOS

Agenda

Ezagutu Industriarekin lotutako 
jarduera guztiak agendaren 

bitartez, eta iragazi zure bilaketak 
jardueraren, egunaren, lekuaren 

edo hitzaren arabera.
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Foroa Online I 19-21 Iraila

1.URRATSA. Proiektuei buruzko informazioa 
lortu eta hitzordua eskatu.*

Foroan eta Ikusmira Berriak programan 
hautatutako proiektuei buruzko informazioa 
webgunean kontsultatu dezakezu, eta egutegian 
hitzordu bat eska dezakezu hitzorduak fitxa 
bakoitzaren amaierako egutegian.

Irailaren 18a baino lehen, edozein ordutan sar 
ditzakezu hitzorduak agendan. Irailaren 18tik 
20ra, egunero 14:00etan (UTC + 2) hurrengo 
egunerako hitzorduak finkatzeko aukera 
blokeatuko da.

Hitzorduak aldatzeko edo bertan behera uzteko 
idatzi industryclub@sansebastianfestival.com 
helbidera, “citas + zure izen-abizenak” Gaiarekin.

* Garrantzitsua: kontuan izan ordutegiak Donostiari dagozkiola (UTC + 2).
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Foroa Online I 19-21 Iraila

2. URRATSA. Sartu zure hitzorduak*

Bilera duzun egunean, sartu “Nire Hitzorduak” 
eremuan. Seinalaturiko orduan, egin klik zure 
hitzorduaren ondoko ikonoan, eta elkarrizketan 
sartuko zara (Zoom**).

Behin ere erabili ez baduzu aplikazioa, plataforma 
probatzea gomendatzen dizugu (https://zoom.us/
test) bileraren baldintza teknologiko berberetan 
(interneterako konexio ona −ahal bada, kable 
bidez−, eta nabigatzaile bitartez −ahal baduzu, 
Goggle Chrome−, ordenagailua). Aplikazioa 
erabiltzeari buruzko tutorial ugari dituzu hemen:  
https://support.zoom.us/hc/en-us

* Garrantzitsua: kontuan izan ordutegiak Donostiari dagozkiola (UTC + 2).

** Industria Sailak ez du laguntza teknikorik ematen Zoom bidezko bideodeiei buruz. Konexio-arazorik izan duzulako biltzeko aukera galdu baduzu, idatzi  industryclub@sansebastianfestival.com helbidera “citas + zure izen-
abizenak” Gaiarekin eta hitzordurako leku libreren bat aurkitzen saiatuko gara.

https://zoom.us/test
https://zoom.us/test
https://support.zoom.us/hc/en-us
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WIP Latam eta WIP Europa I 22-23-24 Iraila

WIPak online Bideotekan!

Indarrean dauden segurtasun-neurriak betez, aurten 
derrigorrezkoa izango da zure sarrera erreserbatzea. 
hemen egin dezakezu irailaren 16a baino lehen.

Sartu Zinemaldiaren Bideotekan zure erabiltzaile eta 
pasahitzarekin (mezu bat jasoko duzu irailaren 17an). 
WIPetako filmak ikusi ezin badituzu, idatzi  
bideoteca@sansebastianfestival.com helbidera “WIP sarbidea 
+ zure izena eta abizena” gaiarekin.

WIP Latam eta WIP Europaren filmak Zinemaldian 
proiektatzen direnetik irailaren 26ra arte (hau barne) 
daude eskuragarri. 

https://forms.gle/hSkuKc36WtrTwTgh8
https://cinandovl.com/sansebastian


Honakoen laguntzarekin

INDUSTRIAREN PUBLIKOARENTZAKO ARRETA
9 am - 8 pm (UTC + 2):

industryclub@sansebastianfestival.com
+34 943 481 217 / +34 943 00 31 08 & 943 00 31 32 (Irailaren14tik aurrera)
industryclub@sansebastianfestival.com 
Industria Online Livechata.

Instituzio Kideak - Instituciones Socias - Associated Institutions 

Instituciones Socias Erakunde kideak


