Kedves színházi-előadóművészeti Kollégák!
A tavalyi évben rendeztük meg először a „Foglaljon helyet!” című konferenciát, melynek témája a színházjegy értékesítés,
célja pedig az ezen a területen dolgozók munkájának segítése. A tavalyi nagy érdeklődés arra sarkallt bennünket, hogy az
idei évben is megszervezzük a találkozót: 2016. november 21-én, a József Attila Színházban tehát sor kerül a II. Foglaljon
helyet! konferenciára! Célunk, hogy a magyar színházak, előadó-művészeti szervezetek jegyértesítéssel foglalkozó
szakemberei közösen gondolkodjanak, párbeszédet folytassanak. A rendezvényen előadásokat és kerekasztalbeszélgetéseket tartunk.
Szeretettel várunk a „II. Foglaljon helyet!” konferenciára, amelyen a részvétel ingyenes és az ebédre is vendégül látunk!
A konferencia helyszíne: József Attila Színház (1143 Budapest, Váci út 63.)
Időpontja: 2016. november 21., hétfő, 10.00-16.00
A konferencia tervezett programja:
10.00 Megnyitó : Nemcsák Károly, a József Attila Színház igazgatója
Vidnyánszky Attila, a Magyar Teátrumi Társaság elnöke
10.15 Előadások
Juhász Anna, a Hadik Irodalmi Szalon alapítója
Varga András, a „Csarnok” Veszprémi Csarnoküzemeltető, Rendezvényszervező és Kommunikációs Kft. ügyvezetője
Berta András, a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. Nemzetközi kapcsolatok igazgatója
12.15 Ebéd
13.15 Kerekasztal beszélgetés: Jegyértékesítés a művészeti főtitkárok szemüvegén át
A beszélgetéshez felkért résztvevők: Szabó Szilvia (Kecskeméti Katona József Színház), Kékesi Miklós (Játékszín, PS
Produkció, Proton Színház), Várnai Péter (Vígszínház), Gelencsér Péter (Madách Színház)
14.00 Kerekasztal beszélgetés: A személyes brand szerepe az értékesítésben
A beszélgetéshez felkért résztvevők: Kolonits Klára (operaénekesnő), Kormos Anett (humorista), Németh Juci (énekesnő)
14.45 dr. Egri Gábor, a MÜPA értékesítési és marketingigazgatójának előadása
15.15 Zárszó: Szabó László, a Magyar Teátrumi Társaság titkára
Az esemény moderátora: Andor Éva
Tisztelettel kérjük, hogy részvételi szándékodat a „Foglaljon helyet!” konferenciára 2016. november 11-ig jelezd az
info@magyarteatrum.hu e-mail címen!
A II. Foglaljon helyett konferencia kísérőprogramja
A konferenciához kapcsolódó kísérőprogramként a színházjegy értékesítéssel foglalkozó kollégák részére workshopot
rendezünk az alábbi két időpontban Budapesten, a Harmónia Palotában (1088 Múzeum utca 9. földszint, nagyterem):
2016. december 5., hétfő 9-14 óra és 2016. december 12., hétfő 9-14 óra között. A két workshop tematikája ugyanaz,
ezért az érdeklődőknek a megadott időpontok közül van lehetőségük választani egyet.
A workshop célja, hogy a konferencia kérdésfelvető előadásait és gondolatébresztő beszélgetéseit segítsen beépíteni az
egyes színházak, intézmények értékesítési stratégiáiba. A gyakorlatok során hangsúlyt helyezünk a személyes tényezőkre is.
Megvizsgáljuk, hogy az értékesítési folyamatban résztvevők hogyan gyakorolnak hatást a színházról kialakított képre,
milyen márkaépítési lehetőségek vannak, melyek közvetve befolyásolják az értékesítés sikerességét. A workshop tréning
módszerekkel, játékos feladatmegoldásokkal segít feltérképezni az egyedi lehetőségeket, és ad újabb ötleteket.
A workshopra a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével lehet regisztrálni. A létszám korlátozott, a
jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk elfogadni.
A konferencia támogatója az NKA, a József Attila Színház és a Magyar Teátrumi Társaság.

Üdvözlettel:
Szabó László
„Foglaljon helyet!” ötletgazda

