
  

Ens volem presentar



  

Som una companyia de teatre amateur
de Sant Cugat del Vallès



  

Objectius principals
 de “dXOC teatre”

● Foment de les arts
escèniques.

● Difusió de la llengua
i cultura, catalanes.

● Promoció de talents
locals



  

Patrocinar una entitat cultural d'àmbit local com
"dXOC teatre" ajuda al posicionament de la
“marca”, en el territori i més enllà, atesa la
mobilitat de la mateixa activitat cultural.



  

● CEDINT, o FINANÇANT el lloguer d'un LOCAL onCEDINT, o FINANÇANT el lloguer d'un LOCAL on
assajar, construir decorats i emmagatzemar vestuari,assajar, construir decorats i emmagatzemar vestuari,
estris, material tècnic i mobles. El cost anual del lloguerestris, material tècnic i mobles. El cost anual del lloguer
d'un local de 100 m2 a Sant Cugat és de 15.000 €d'un local de 100 m2 a Sant Cugat és de 15.000 €
incloses les despeses d'aigua i electricitat.incloses les despeses d'aigua i electricitat.

● CEDINT, o FINANÇANT el lloguer d'un FURGÓ perCEDINT, o FINANÇANT el lloguer d'un FURGÓ per
traslladar decorats, material tècnic i estris als teatres ontraslladar decorats, material tècnic i estris als teatres on
representem els nostres projectes. Utilitzat 12 vegades arepresentem els nostres projectes. Utilitzat 12 vegades a
l'any, suposaria una despesa de 2.000 €.l'any, suposaria una despesa de 2.000 €.

Com pots col·laborar amb “dXOC teatre”



  

“dXOC teatre”, pot col·laborar amb la teva empresa

Amb publicitat de la teva marca a la samarreta
oficial, cartelleria, programes de mà, etc. 
Amb menció de la teva marca en el text de les
produccions pròpies. 
Amb presència de la teva marca a l'escenografia. 
Amb agraïments a la teva marca a les entrevistes
de premsa, ràdio, televisió, etc.
Amb participació en esdeveniments d'empresa;
animació, teatre de vendes, etc.



  

Principals treballs 
 

SARA I ELEONORASARA I ELEONORA

LES DONES M'HAN SEGRESTAT
EL BERT NO HI TOCA

LES DONES DEL BANDOLER

ANTAVIANA PINDOLES

XOCANT!



  

Actuals patrocinadors

Actuals col·laboradors
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●

●

Moltes gràcies!

Companyia “dXOC teatre”
Pep Ordóñez Pagès

609750072
pepordonez@gmail.com 

Carrer de Josep Irla, 177, baix2a, Mira-sol,
Sant Cugat del Vallès, Barcelona, 08195.
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