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ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΥ

Λίγα λόγια
για μας

Είμαι η Μαριλένα Θεοδωράκου και είμαι υπεύθυνη
της ιστοσελίδας theatermag.gr και της εταιρείας
theaterlab.
Η αγάπη μου για το θέατρο και το γεγονός πως
η Αθήνα είναι πλέον μια μητρόπολη θεάτρου μου
έδωσαν το κίνητρο να φτιάξω μια δυνατή ομάδα που
μπορεί να επικοινωνήσει στο κοινό μια θεατρική
παράσταση με τον καλύτερο επαγγελματικό τρόπο.
Συνεντεύξεις, branding, newsletters, χορηγίες είναι
κάποιες από τις υπηρεσίες του theaterlab, που όπως
λέει το όνομά του είναι ένα εργαστήριο για
το θέατρο. Ένα εργαστήριο ιδεών και δημιουργικών
προτάσεων που έχει σκοπό την ολοκληρωμένη
προβολή μιας θεατρικής παράστασης.
Μπορείτε να κάνετε κλικ στην στοσελίδα
theatermag.gr όπου θα δείτε την αισθητική, τη σκέψη
και τη φιλοσοφία μας που ακολουθεί και
το theaterlab.
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Το theaterlab έχει στόχο την προβολή και
τη διαφήμιση μιας παράστασης πριν την πρεμιέρα
και τη συνεχή επικοινωνία της με τους θεατές κατά
τη διάρκειά της.
Τι σημαίνει αυτό;
Η θεατρική παράσταση που εσείς ετοιμάζετε με
πολλή αγάπη, τοποθετείται σ' ένα ελκυστικό
περιτύλιγμα το οποίο περιλαμβάνει τις απαραίτητες
πληροφορίες για το κοινό.
Το αποτέλεσμα είναι ένα ολοκληρωμένο προϊόν που
φτάνει ακέραιο στα χέρια του θεατή.
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στο σχεδιασμό ενός λογότυπου που θα δημιουργήσει
ένα όνομα, ένα σύμβολο ή ένα σχέδιο εύκολα

παράστασης, μιας θεατρικής ομάδας ή
αυτό που περιμένουν από τις παραστάσεις που
τον σχεδιασμό του λογότυπου μιας παράστασης ή
ενός θεάτρου, της αφίσας, των εισιτηρίων και

Branding από θέατρα του κόσμου

Το λογότυπο του θεάτρου, μια φράση
της παράστασης μπορούν να τυπωθούν σ' ένα
t-shirt, μια τσάντα, ένα παγούρι για νερό,
μια υφασμάτινη μάσκα, ένα τετράδιο και σε
δεκάδες ακόμα αντικείμενα.
Τα αντικείμενα αυτά μπορούν να πωλούνται στο
χώρο του θεάτρου ή μέσω της ιστοσελίδας του.

Ενδεικτικές συνεργασίες

ς
ρα από τις κρατικές χορηγίες και τις χορηγίες
μεγάλων ιδρυμάτων πολιτισμού, αρκετές ιδιωτικές
εταιρείες χρηματοδοτούν θεατρικές παραστάσεις.
χορηγίες αποσκοπούν στη δημιουργία θετικών
δράσεων μάρκετινγκ για την εταιρεία, με
προσδοκώμενο αντιστάθμισμα την ευρύτερη
διάδοση του ονόματος του χορηγού και την πίστωσή
του με κοινωνική ευαισθησία, εμπιστοσύνη και κύρος.
Μερικές από τις εταιρείες με τις οποίες έχουμε
συνεργαστεί είν Frezy Derm, Nestle, Erre Due, Aboca

∆είγματα συνέντευξης που έχουμε δημιουργήσει για μια παράσταση

Επιμέλεια
συνέντευξης
Η συνέντευξη με τον σκηνοθέτη, τους ηθοποιούς και τους
συντελεστές της παράστασης πραγματοποιείται από το
theaterlab, με στόχο
τη σωστή παρουσίασή της στα ΜΜΕ.
Η επιμέλεια συνέντευξης περιλαμβάνει την
απομαγνητοφώνηση, τη σύνταξη, τη διόρθωση, τον τίτλο
και τις λεζάντες που αντιστοιχούν
στο φωτογραφικό υλικό της παράστασης.
Η αποστολή της συνέντευξης με το πλήρες υλικό
(επιμελημένη συνέντευξη, δελτίο Τύπου, φωτογραφίες)
γίνεται από τον υπεύθυνο Τύπου και Επικοινωνίας της
παράστασης.
Για περισσότερες συνεντεύξεις δείτε εδώ

Newsletter για θεατρική παράσταση

Newsletter
Η επικοινωνία με τους θεατές γίνεται μέσω
newsletter κάθε 15 μέρες.
Oι θεατές λαμβάνουν στο email τους υλικό της
παράστασης το οποίο περιλαμβάνει: φωτογραφίες,
backstage, συνεντεύξεις που έχουν δημοσιευθεί στα
ΜΜΕ, ειδικά βίντεο των συντελεστών που έχουμε
ετοιμάσει στο theaterlab, φωτογράφιση θεατών και
ηθοποιών που θα ανέβουν στα social media,
διαγωνισμούς για προσκλήσεις και εκδηλώσεις.

Θα ήταν χαρά μου
να συνεργαστούμε

Με εκτίμηση,
Μαριλένα Θεοδωράκου
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