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Dossier de Mecenatge

Mecenes principal
Que és?
Destinat a empreses i entitats que vulguin associar-se de forma continuada a l’Auditori
Teatre Espai Ter i donar suport a tota la programació de les dues temporades anuals.
Aquesta modalitat permet utilitzar les sales de l’equipament de manera gratuïta dos cops
a l’any per a reunions, gales, sopars d’empresa, etc.

Avantatges
1) Disposar d’un nombre pactat d’entrades gratuïtes per a tots els espectacles de
l’any o bé permetre la compra de fins un 10% de descompte de les entrades per
als socis, treballadors, etc

2) Disposar de dues utilitzacions gratuïtes de l’Espai per a us de l’entitat en forma de
gala, reunions de treball, reunions d’incentius, etc.

3) Pot disposar d’un espai exclussiu, els dies de funció, per portar a terme activitats
de relacions publiques

4) Aparició de la imatge gràfica al photocall de l’Espai Ter tot l’any.

5) Presència institucional. Durant un mes a l’any la Lona del Patrocinador Principal
es col”locarà a la façana de l’Espai Ter.

6) Ser convidats especials en determinades accions de presentació de l’Espai Ter. 25
entrades al concert del Black Music Festival i 25 entrades gratuïtes als
espectacles familiars.

7) Els Mecenes principals estan convidats a l’esmorzar de presentació de l’activitat
de l’Espai Ter al mes de gener i a presentar la seva visió com a patrocinadors
principals

8) Invitació a tota l’empresa a la visita Coneix l’Espai Ter per dins amb una copa de
cava final.

9) Aparèixer, al llarg de l’any, en totes les accions de comunicació que es porten a
terme a l’Espai Ter.

10) Un anunci d’una página a la Revista Cultural Montgrí Cultura (3 unitats a l’any).

Mecenes associat
Que és?
Destinat a empreses i entitats que vulguin associar-se de forma específica a l’Auditori
Teatre Espai Ter i recolzar una de les dues temporades de la programació estable.
Aquesta modalitat permet utilitzar les sales de l’equipament de manera gratuïta un cop a
l’any per a reunions, gales, sopars d’empresa, etc.

Avantatges
1) Disposar d’un nombre pactat d’entrades gratuïtes dels espectacles d’una de les
dues temporades de l’any o bé permetre la compra de fins un 10% de descompte
de les entrades per als socis, treballadors, etc

2) Disposar d’una utilització gratuïta de l’Espai per a us de l’entitat en forma de gala,
reunions de treball, reunions d’incentius, etc.

3) Ser convidats especials en determinades accions de presentació de l’Espai Ter.
Els Mecenes associats rebran 25 entrades gratuïtes als espectacles familiars del
semestre.

4) Els Mecenes associats estan convidats a l’esmorzar de presentació de l’activitat
de l’Espai Ter al mes de gener i a presentar la seva visió com a patrocinadors
principals

5) Invitació a tota l’empresa a la visita Coneix l’Espai Ter per dins amb una copa de
cava final.

6) Aparèixer, a una de les dues temporades de l’any, en totes les accions de
comunicació que es porten a terme a l’Espai Ter.

7) Un anunci d’una página a la Revista Cultural Montgrí Cultura (en una de les seves
edicions.

8) Pot disposar d’un espai exclussiu, els dies de funció, per portar a terme activitats
de relacions publiques.

Mecenes amic
Que és?
Destinat a empreses i entitats que vulguin associar-se de forma específica a l’Auditori
Teatre Espai Ter i vulguin recolzar un gènere artístic, un cicle concret o una activitat d’una
o de les dues temporades anuals.

Avantatges
1) Els padrins rebran un nombre pactat d’entrades gratuïtes ,15, de l’espectacle
apadrinat.

2) La imatge de l’empresa apareixerà a la cartelleria de l’espectacle apadrinat i a la
pàgina web de l’Espai Ter.

3) Es projectarà la Imatge gràfica de l’entitat a la sala principal al fons de l’escenari a
l’inici de l’espectacle.

4) HI ha un únic padrí per activitat per donar més relleu a la imatge gràfica.

5) Invitació a l’acte de presentació de l’activitat de l’Espai Ter al mes de gener.

6)

15 invitacions al concert del Black Music Festival.

Què us pot interessar apadrinar?
•

Depenent del vostre tipus de client us podem aconsellar l’activitat que s’ajusta
més als vostres interessos. L’Espai Ter treballa i té propostes per al públic familiar,
jove, adult i senior

