Informació d’interès per als periodistes acreditats
El Festival disposa de tres tipus d’acreditació de premsa:
- Premsa A. Dóna accés a tots els passis de premsa oberts (PPO), rodes
de premsa, photocalls i masterclass, així com l’accés a determinades
sessions PT (Passi Ticket). Hi trobareu la relació a les graelles de
projeccions. Els acreditats A podran sol·licitar fins a 20 entrades, amb un
màxim de 3 per dia (aquestes invitacions seran per als passis assenyalats
com a PT). Cada periodista tindrà un comptador que anirà assenyalant el
remanent d’invitacions disponible. Les entrades s’hauran de sol·licitar amb
un dia d’antelació a través del web.
- Premsa B. Dóna accés a tots els passis de premsa oberts (PPO), rodes
de premsa, photocalls i masterclass. Els acreditats B podran sol·licitar fins a
20 entrades, amb un màxim de 3 per dia (aquestes invitacions seran per als
passis assenyalats com a PT). Cada periodista tindrà un comptador que
anirà assenyalant el remanent d’invitacions disponible. Les entrades
s’hauran de sol·licitar amb un dia d’antelació a través del web.
- Gràfics. Dóna accés a les presentacions de les pel·lícules, rodes de
premsa i photocalls i red carpets, però no a les projeccions.
- La sol.licitud de les invitacions es realitzarà mitjançant una plataforma que
us permetrà disposar d'un espai personal i es farà amb 24 hores d’antelació
i sempre segons disponibilitat.
- En breu us enviarem informació detallada sobre el procediment per
sol·licitar les invitacions.
- L'accés a les sales es realitzarà amb la lectura del codi de barres
identificatiu que apareixerà en l'acreditació.
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- La sol·licitud d’entrevistes també es realitzarà a través del web del
Festival i estarà subjecta a la disponibilitat dels convidats. Les entrevistes
es realitzaran en uns espais determinats per l’organització.
- Els horaris de les rodes de premsa i photocalls poden variar durant la
celebració del festival. És necessari consultar el dia a dia que es penjarà al
Departament de Premsa i/o a l’accés de premsa del web.
- L’acreditació es podrà recollir al Departament de Premsa i el seu ús és
personal i intransferible.
- Els casellers estan agrupats per mitjans. En ells, es pot recollir informació
sobre esdeveniments del Festival, així com de les pel·lícules. A l’apartat de
premsa del web de Sitges 2014 es centralitzaran la majoria de documents
(pressbooks, fotografies i vídeos) de les pel·lícules projectades al certamen
per al seu ús per part dels professionals dels mitjans de comunicació.
- El Festival lliurarà una bossa oficial, juntament amb un catàleg, a tots els
mitjans acreditats. Es disposarà d’un únic exemplar per mitjà, que es lliurarà
al primer que retiri la seva acreditació.
- Els periodistes radiofònics disposaran de 2 línies XDSI a l’atri de l’Hotel
Melià Sitges per al seu ús de forma lliure. Si s’ha de realitzar un programa
en directe, és necessari que es demani amb antelació per poder programar
la connexió XDSI i així assegurar-ne la seva disponibilitat.
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