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ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresték a vá-
laszt a II. Színházat vegyenek! konferencián. ne-
ves színházigazgatók, producerek, rendezők, ma-
gyar és külföldi marketingszakemberek, kutatók 
és háttérmunkások közreműködésével előadások 
és kerekasztal-beszélgetések során tették fel kér-
déseiket és cseréltek tapasztalatot a résztvevők. 

A ii. színházmarketing konferencia délelőtt-
jén három előadást hallgathattak meg a  színházi 
szakma képviselői, elsőként Hidvégi Áron, a szá-
zadvég Alapítvány közvélemény- és piackutatási 
igazgatója színház-látogatási szokásokat vizsgá-
ló, friss, szeptemberi adatfelvétellel megvalósult 
ezerfős országos reprezentatív közvélemény-ku-
tatásukat mutatta be, amelyben a válaszadók 53 
százaléka nyilatkozta azt, hogy legalább évente 
elmegy színházba. A kutatást összegezve kiemel-
te a szocializáció jelentőségét. Mint mondta, 
fontosak a gyerekkori impulzusok, élmények és a 
baráti társaság, valamint az ismerősök is befolyá-
solják a színház-látogatási szokásokat. beszélt a 
barátok, ismerősök szerepéről a marketingben és 
az ajánlásban. Arról szólva, hogy mi vonzza be a 
közönséget a színházba, elmondta, hogy a kuta-
tás szerint a színészek teljesítménye és a darabok 
számítanak elsősorban, és kevésbé az úgynevezett 
celebfaktor. kiemelte: a megkérdezettek 70 száza-
léka meg tudott nevezni kedvenc magyar színészt. 

A  kutatás eredménye jól mutatta, 
mennyire fontos, hogy a színész 
szerepeljen más felületeken is: a vá-
laszadók által említett több mint 130 
színésznek mindössze 2 százaléka 
volt az, aki egyáltalán nem szerepelt 
televíziós vagy filmes produkcióban, 
és 85 százalékuk valamilyen díj tu-
lajdonosa. A  szereplők személye a 
fiatalokat érdekelte a legkevésbé, 
ők a legnyitottabbak az alternatív 
előadásokra. Arról is beszélt, hogy 
a válaszadók fontosnak tartják a 
fiatalok színházi nevelését. A  kutatás alapján a 
színházat nem valószínű, hogy valaha kiszorítja a 
film, mert nem versenytársa.

A délelőtt legérdekesebb előadója a londoni 
nemzeti színház marketingvezetője, Alex Bayley 
volt, aki az egyórás prezentációjában a külföldi fi-
nanszírozási rendszer különbözőségeiről, a marke-
ting team munkájáról, az online kommunikáció tér-
hódításáról és a legfrissebb felméréseikről beszélt, 
illetve arról, ők hogyan keresik és találják meg a 
potenciális nézőiket, és milyen marketingeszközö-
ket használnak munkájuk során. 

A külföldi marketingszakember után egy hazai si-
ker, az Orlai produkciós iroda története rajzolódott ki. 
Orlai Tibor tolmácsolásából megtudhatták a résztve-

vők, ők hogyan építették fel a saját brandjüket, ho-
gyan választanak darabokat, színészeket, és milyen 
marketinggel támogatják meg az előadásaikat. 

A délután a kerekasztal-beszélgetésről szólt, 
melyet Andor éva vezetett. elsőként négy rende-
ző, bozsik yvette, iványi Marcell, bérczes lászló 
és szente vajk osztotta meg a résztvevőkkel ta-
pasztalatait, hogy ők hogyan viszonyulnak a mar-
ketinghez, és rendezőként milyen részt vállalnak 
abban. A beszélgetésből kiderült, hogy ma már 
egy rendező sem tudja kikerülni a marketinget, 
hiszen az szerves része a színházcsinálásnak. ez-
után neves magyar és külföldi marketingvezetők, 
Alex bayley, szabó lászló és ertl péter cserélték 

ki tapasztalataikat a magyar színházi marketing-
ről, és beszélgettek arról, hogyan kommunikál egy 
külföldi, óriási gépezettel bíró színház, a budapes-
ti nemzeti színház vagy a nemzeti táncszínház. 
A konferencia végén arra keresték a választ a ke-
rekasztal résztvevői, hogy a művészi, grafikus pla-
kát, vagy a fotósplakát hatásosabb és eredménye-
sebb-e, nánási pál fotóművész és árendás józsef 
grafikusművész közreműködésével. A  több mint 
150 résztvevővel lezajlott ii. színházmarketing 
konferencia rengeteg információval gazdagította a 
jelenlévőket, a szervező Magyar teátrumi társaság 
pedig biztosította az érintetteket, hogy jövőre új 
előadókkal és érdekes témákkal ismét jelentkezik 
majd a színházi szakmáról szóló diskurzus.
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Színházat vegyenek!
2015. szeptember 14., Pesti Magyar Színház

A színházi szakma képviselői vettek részt a fenti címmel megrendezett II. Színház-
marketing Konferencián. Az egész napos rendezvényen olyan kérdésekre keresték 
a választ, hogy mire kíváncsi a néző, kik járnak ma Magyarországon színházba, 
milyen a színházi marketing itthon és külföldön, milyen a jó plakát, hogyan épít-
hető fel egy új brand, illetve fontos-e, hogy a rendező is figyeljen a marketingre.

  Alex Bayley, a Londoni Nemzeti Színház marketingvezetője

A színházat vegyenek! konferencia hanganyaga letölthető a magyarteatrum.hu weboldalról:
http://magyarteatrum.hu/hir/szinhazat-vegyenek-a-konferencia-hanganyaga-a-magyar-teatrum-online-on
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Milyen rendszerességgel látogatja az alábbi kulturális 
programokat? (%)

Milyen rendszerességgel jár színházba? (demográfia, %)




