
PARTNER
PŘEDSTAVENÍ
Spojte jméno Vaší firmy
s přední kulturní událostí
města Olomouce.

www.divadlonasantovce.cz

Galerie Šantovka, Polská 1, Olomouc
schinerova@divadlonasantovce.cz, +420 604 825 775

Vážení podnikatelé, milí zájemci o podporu kultury,

firemní dárcovství a podpora neziskového sektoru se staly nezbytnou součástí strategického 
plánování každé firmy, která chce být úspěšná. Společenská angažovanost firem je stále více 
uznávána jako progresivní způsob propojení komerční sféry se společností. V této souvislosti
si Vám dovolujeme nabídnout participaci Vaší firmy na večerním divadelním představení
Divadla na Šantovce.
Prezentace partnera proběhne v rámci mediální a reklamní kampaně, která se uskuteční zhruba 
v měsíčním až dvouměsíčním předstihu před konáním daného divadelního představení. 

VÝHODY PARTNERSTVÍ:

 - 15 volných vstupenek do 1. řady na dané představení 
 - setkání s herci s možností pořízení fotografie na památku 
 - krátké představení firmy před začátkem dané divadelní inscenace v podobě
  nahraného spotu
 - večeře/raut zdarma před představením v restauraci Lobster ATMOSPHERE 
  pro 15 osob nebo malé občerstvení před představením a večeře/raut po ukončení 
  představení v restauraci Lobster ATMOSPHERE
 - zdarma rozvoz po Olomouci po skončení představení 
 - možnost umístění propagačních materiálů ve foyer divadla 
 - propagace na tiskovinách Divadla na Šantovce - informace o partnerství a uvedení  
  loga u daného představení v letáku DL 
 - webové stránky Divadla na Šantovce 
 - Facebook Divadla na Šantovce 
 - reklama v LCD obrazovkách, které jsou umístěny v Divadle na Šantovce (1x), 
  v pasáži Galerie Šantovka (2x), v bowlingovém centru
  Bowland v Galerii Šantovka (9x)

PARTNER VEČERNÍHO DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ
ZA FINANČNÍ PODPORU VE VÝŠI 50 000 KČ.
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BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK

CHLAP NA ZABITÍ

HRDÝ BUDŽES

Serge Art

Pantheon

Divadlo A.Dvořáka Příbram

PÁTEK
19:00

ÚTERÝ
19:00

ČTVRTEK
19:00

Tatiana Vilhemová a Vojtěch Dyk

Filip Blažek a Miroslav Vladyka

V hlavní roli Bára Hrzánová

Road-movie, gangsterka a lovestory o mladém muži
a krásné teroristce, kteří utíkají před životem.
Slavný francouzský film na divadelních prknech ve velmi 
atraktivním obsazení.

Francouzská komedie o tom, jak se profesionální zabiják 
stane obětí sebevraha. Bláznivá jízda s úžasnou energií, 
která nabere dech hned při prvních taktech a pomine
až s děkovačkou.

Helenka Součková, žákyně druhé třídy základní školy,
nás zkoumavým i naivním pohledem osmiletého dítěte 
sugestivně provází tragikomickými roky husákovské
normalizace, tak jak se na počátku 70. let promítala
do světa dětí i dospělých.

16.

3.

7.

BŘEZEN

DUBEN

ČERVEN

NABÍDKA TITULŮ, JEJICHŽ PARTNERY SE MŮŽETE STÁT
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