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ΓΙΝΕ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ MEDEA

Το κάλεσμα για χορηγούς είναι πάντα ανοιχτό για τους υποστηρικτές των εφαρμοσμένων
τεχνών, του κινηματογράφου και του θεάτρου, και γενικότερα σε ανθρώπους που θέλουν
να επενδύσουν πολιτιστικά σε κάθε δράση της Medea. Δημιουργήσαμε λοιπόν μια σειρά
πακέτων χορηγιών – όπως αναφέρονται παρακάτω – για να καλύπτουμε τις βασικές
ανάγκες ενός έργου ή μιας πολιτιστικής δραστηριότητας. Πακέτα τα οποία απευθύνονται
σε πολυεθνικές εταιρείες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες ή
μεμονωμένους χορηγούς που ενδιαφέρονται να προβληθούν μέσα από τις πολιτιστικές
δραστηριότητες της Medea και τα έργα της.

Τι κερδίζετε όμως αν επιλέξετε την Medea για την επένδυση και την προβολή σας;
Αφενός ενισχύετε την πολύπαθη καλλιτεχνική παραγωγή, δίνετε ζωή στο ελληνικό θέατρο
και κινηματογράφο και αφετέρου επενδύετε στην προβολή σας, δίνοντας έτσι την
δυνατότητα στο ευρύ κοινό να γνωρίσει εσάς, τα προϊόντα σας ή τις υπηρεσίες σας,
λαμβάνοντας ένα θετικό πρόσημο στο ότι στηρίζετε τις τέχνες και τον πολιτισμό.

Για την καλύτερη αξιοποίηση της χορηγίας σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε όσο το
δυνατό συντομότερα με τα γραφεία της Medea Pictures στο τηλ. +30 211 22 60 540 ή στο
email: production@medeapictures.com.

Δείτε τον πίνακα:

Σελίδα 1 από 2

106 Irinis Str. | Agia Paraskevi | Athens | 15341 | T: 211 226 0540 | E: info@medeapictures.com

ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΧΟΡΗΓΙΑΣ
Λογότυπο με
υπερσύνδεση (link) στην
πρώτη σελίδα του
επίσημου site της Medea
Λογότυπο με
υπερσύνδεση (link) στην
ιστοσελίδα our
Sponsors.
Αναφορά σε
προωθητικές ενέργειες
(ΜΜΕ) και μέσα
κοινωνικής δικτύωσης
Blog post σε όλους τους
διαδικτυακούς διαύλους
της Medea
Στους τίτλους αρχής
κάθε ταινίας
μυθοπλασίας ή
ντοκιμαντέρ όπου αυτή
χορηγείται.
Σε κάθε έντυπο
θεατρικού
προγράμματος
Δωρεάν εισιτήρια
παραστάσεων και
προβολών
Λογότυπο στην αρχή και
ανάμεσα στα video έργα
για το διαδίκτυο.
Λογότυπο στα
newsletters.
Λογότυπο στα posters
και στα Roll-up banners.
Banner για ένα μήνα
στην σελίδα της 7Arts*.
Προϊόντα προώθησης
(Διαφημιστικά Προϊόντα)

ΠΛΑΤΙΝΕΝΙΟΣ

ΧΡΥΣΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΣ

€5.000

€2.500

€1.000
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* Το διαδικτυακό κανάλι 7Arts και η επιστήμη ιστοσελίδα του, ανήκουν στους διαδικτυακούς
διαύλους της Medea Pictures.
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