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Γίνετε Φίλοι του Μεγάρου σήμερα!
Επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει και απολαύστε:
εκδηλώσεις, συναντήσεις, ταξίδια, ειδικές εκπτώσεις
αποκλειστικά για τους Φίλους του Μεγάρου
σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Χαρίστε στους φίλους σας μια συνδρομή
ή κάνετε μια δωρεά.

ΟΙ ΦΙΛΟΙ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ & ΚΟΚΚΑΛΗ
115 21 ΑΘΗΝΑ
T 210 7282000
www.megaron.gr
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οι φίλοι μάς στηρίζουν
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!
Όπερα | Συναυλίες | Χορός
Θέατρο| Εκθέσεις| Διαλέξεις
Εκπαιδευτικά προγράμματα

Επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει
Όλες οι συνδρομές είναι ετήσιες

Μονή Συνδρομή (150 ευρώ)
Προτεραιότητα στην αγορά δύο εισιτηρίων στην Α’ και τη Διακεκριμένη Ζώνη.
Προκράτηση δελτίου εισόδου για τις διαλέξεις Megaron Plus.
Έκπτωση 10% στα εισιτήρια για Φίλους άνω των 65 ετών, 20% στα προγράμματα και στις
ειδικές εκδόσεις του Μεγάρου, 10% στα είδη του MShop, 10% στο εστιατόριο Fuga.
Έκπτωση 15% στην αγορά «πακέτου» εισιτηρίων, στην αρχή κάθε τριμήνου για τουλάχιστον
6 παραστάσεις (παραγωγές ΜΜΑ). Για τους Φίλους άνω των 65 ετών που θα αγοράσουν
«πακέτο» εισιτηρίων ισχύει μόνο η έκπτωση 15%.
Έκπτωση στο χώρο στάθμευσης (με ειδική κάρτα) που λειτουργεί καθημερινά από τις 6.00 π.μ.
έως τις 2.00 π.μ.
Προκράτηση τραπεζιού στα Φουαγιέ για το διάλειμμα της παράστασης.
Πρόσκληση σε ειδικές εκδηλώσεις αποκλειστικά για τους Φίλους του Μεγάρου.
Σαλόνι υποδοχής αποκλειστικά για τους Φίλους του Μεγάρου.

Διπλή Συνδρομή (250 ευρώ)
Όλα τα προνόμια της Μονής Συνδρομής, και επιπλέον:
Προτεραιότητα στην αγορά τεσσάρων εισιτηρίων στην Α’ και τη Διακεκριμένη Ζώνη.
Έκπτωση 15% στα είδη του MShop.

Ασημένια Συνδρομή (1.000 ευρώ): Σε όνομα ιδιώτη
Όλα τα προνόμια της Μονής Συνδρομής, και επιπλέον:
Προτεραιότητα στην αγορά έξι εισιτηρίων στην Α’ και τη Διακεκριμένη ζώνη.
Αποκλειστική χρήση του Σαλονιού Υποδοχής των Φίλων (μέχρι 50 άτομα) μία φορά το χρόνο.
Δωρεάν στάθμευση στο parking του Μεγάρου.
Έκπτωση 20% στα είδη του MShop.

Ασημένια Εταιρική Συνδρομή (1.500 ευρώ): Σε όνομα εταιρείας
Όλα τα προνόμια της Μονής Συνδρομής, και επιπλέον:

Φίλοι έως 25 ετών (30 ευρώ): Η κάρτα εκδίδεται με αστυνομική
ταυτότητα ή διαβατήριο και είναι ατομική.

Προτεραιότητα στην αγορά οκτώ εισιτηρίων στην Α’ και τη Διακεκριμένη ζώνη.
Δυνατότητα εταιρικής εκδήλωσης στο Σαλόνι Υποδοχής των Φίλων (μέχρι 50 άτομα)
μία φορά το χρόνο.
Έκπτωση στο κόστος διαφημιστικής καταχώρισης στα έντυπα προγράμματα του Μεγάρου.
Δωρεάν στάθμευση στο parking του Μεγάρου.
Έκπτωση 20% στα είδη του MShop.

Αγορά ενός εισιτηρίου με έκπτωση έως 30% στις ζώνες Α', Β' και Διακεκριμένη για κάθε
συναυλία παραγωγής ΟΜΜΑ.
Ηλεκτρονική ενημέρωση για όλες τις εκδηλώσεις του Μεγάρου.
Πρόσκληση στα εγκαίνια των εκθέσεων που διοργανώνει το Μέγαρο, καθώς και
στην παρουσίαση του προγράμματος της επόμενης καλλιτεχνικής χρονιάς.
Ειδικές εκδηλώσεις αποκλειστικά για τους Φίλους του Μεγάρου.
Σαλόνι υποδοχής των Φίλων του Μεγάρου.

Χρυσή Συνδρομή (3.000 ευρώ): Σε όνομα εταιρείας ή ιδιώτη
Όλα τα προνόμια της Μονής Συνδρομής, και επιπλέον:
Προτεραιότητα στην αγορά δώδεκα εισιτηρίων στην Α’ και τη Διακεκριμένη ζώνη.
Δυνατότητα επιλογής μόνιμης θέσης στις αίθουσες του Μεγάρου.
Δυνατότητα διοργάνωσης εταιρικής εκδήλωσης σε αίθουσα του Μεγάρου
(δωρεάν μέχρι 150 άτομα) ή έκπτωση στο ενοίκιο αίθουσας της επιλογής σας.
Έκπτωση στο κόστος διαφημιστικής καταχώρισης στα έντυπα προγράμματα του Μεγάρου.
Δωρεάν στάθμευση στο parking του Μεγάρου.
Έκπτωση 20% στα είδη του MShop.

Αν επιθυμείτε, μπορείτε επίσης να προσφέρετε οικονομική
υποστήριξη σε ειδικά προγράμματα του Μεγάρου:
Εκπαιδευτικά προγράμματα
Ειδικές τιμές σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και νέους έως 25 ετών
Εκδόσεις
Παραγωγές του Μεγάρου
Μπορείτε να γίνετε Φίλος του Μεγάρου on line στο: megaron.gr
αποστέλλοντας email στο: syndromites@megaron.gr
ή τηλεφωνικά στο Γραφείο των Φίλων του Μεγάρου (καθημερινά 10:00-17:00)
T 210 7282 363 |210 7282 348 |F 210 7247 409
Με τη συνδρομή σας συμβάλλετε στην πραγματοποίηση του καλλιτεχνικού και
εκπαιδευτικού έργου του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Η υποστήριξή σας είναι πολύτιμη.
Σας ευχαριστούμε!

