Príloha č. 1: Prehľad hodnotových hladín Mecenášskeho klubu Opery Slovenského národného
divadla

Bronzový mecenáš
Podporte Operu SND a užite si výhody člena mecenášskeho klubu










Pozvánky na otvorené generálky Opery SND
Informácie a pozvánky na akcie Opery SND
Prednostné právo na zakúpenie 2 vstupeniek na 2 premiéry Opery SND
Časopis Portál – elektronická verzia
Bulletin k premiérovým predstaveniam – elektronická verzia
Poďakovanie na webe, v bulletinoch opery a vo foyeri SND
Odznak člena mecenášskeho klubu
Členská karta mecenáša
Certifikát mecenáša

PRÍSPEVOK NA SEZÓNU od 100 EUR do 499 EUR

Strieborný mecenáš
Podporte Operu SND a užite si výhody člena mecenášskeho klubu














Pozvánka na prehliadku divadla v stanovených termínoch na začiatku divadelnej
sezóny
Pozvánky na tlačové konferencie a matiné
Bulletin zadarmo k navštíveným predstaveniam
Pozvánky na otvorené generálky Opery SND
Informácie a pozvánky na akcie Opery SND
Prednostné právo na zakúpenie 2 vstupeniek na 2 premiéry Opery SND
Časopis Portál – elektronická verzia
Bulletin k premiérovým predstaveniam – elektronická verzia
Poďakovanie na webe, v bulletinoch opery a vo foyeri SND
Odznak člena mecenášskeho klubu
Členská karta mecenáša
Certifikát mecenáša
Stretnutie s riaditeľom Opery SND pri pohári vína

PRÍSPEVOK NA SEZÓNU od 500 EUR do 1 999 EUR

Zlatý mecenáš
Podporte Operu SND a užite si výhody člena mecenášskeho klubu















Pozvánka na prehliadku divadla v stanovených termínoch na začiatku divadelnej
sezóny
Pozvánky na tlačové konferencie a matiné
Bulletin zadarmo k navštíveným predstaveniam
Pozvánky na otvorené generálky Opery SND
Informácie a pozvánky na akcie Opery SND
Prednostné právo na zakúpenie 2 vstupeniek na všetky premiéry Opery SND
Pozvánka na raut pre premiérové predstavenia
Časopis Portál – elektronická verzia
Bulletin k premiérovým predstaveniam – elektronická verzia
Poďakovanie na webe, v bulletinoch opery a vo foyeri SND
Odznak člena mecenášskeho klubu
Členská karta mecenáša
Certifikát mecenáša
Večera s riaditeľom Opery SND

PRÍSPEVOK NA SEZÓNU od 2 000 EUR do 9 999 EUR

Platinový mecenáš
Podporte Operu SND a užite si výhody člena mecenášskeho klubu
















Pozvánka na prehliadku divadla v stanovených termínoch na začiatku divadelnej
sezóny
Pozvánky na tlačové konferencie a matiné
Bulletin zadarmo k navštíveným predstaveniam
Pozvánky na otvorené generálky Opery SND
Informácie a pozvánky na akcie Opery SND
Prednostné právo na zakúpenie 2 vstupeniek na všetky premiéry Opery SND
Pozvánka na raut pre premiérové predstavenia
Časopis Portál – elektronická verzia
Bulletin k premiérovým predstaveniam – elektronická verzia
Poďakovanie na webe, v bulletinoch opery a vo foyeri SND
Odznak člena mecenášskeho klubu
Členská karta mecenáša
Certifikát mecenáša
Večera s riaditeľom Opery SND
Individuálny prístup k požiadavkám

PRÍSPEVOK NA SEZÓNU od 10 000 EUR

