
_______________MARKEDSFØRING 
Uansett produksjon og uansett størrelse på spillestedet er det større sannsynlighet 

for å tjene inn det beløpet produksjonen behøver i billettinntekter dersom 

markedsføringen blir planlagt nøye, spesifikt og i god tid. Da er sjansen for at man 

ikke bare holder seg innenfor PR-budsjettet, men også at man anskaffer 

produksjonen det publikum det trenger for å bli en suksess. 

_______________________________________________________________PLAKAT  

 

Det visuelle utrykket til produksjonen bør være beslektet både på program, plakat og 

flyer, og her må flere i det kunstneriske teamet være involvert, eks både instruktør og 

manusforfatter. 

Følgende informasjon bør være med på plakat: 

 Teaterlagets/ revyens logo bør være øverst på plakaten, enten i fast 

logofarger eller i svart-hvitt dersom det kler plakaten bedre. 

 Forestillingens tittel med stor font. Hold tittelen på øvre halvdel av plakaten. 

 Dersom forestillingen er skrevet av én person må manusforfatter/ 

dramatikerens navn stå under tittelen. 

 Regissørens navn  

 Forestillingsdag, dato og tidspunkt 

 Spillested i stor font 

 Enkel og kort billettinfo, eks. bare pris og hvor man bestiller billetter 

 Logoer til finansierer og hovedsponsorer kan stå nederst på plakaten på linje 

 Plakat kan lages av plakat-designer eller på enkleste vis lages i Word (se 

eksempel med bak liggende bilde med tekst over) 

 Sørg for at minst tre personer leser korrektur på plakaten 

 

Når man tidsplanlegger arbeidet med plakat, program og flyer er det viktig å begynne 

på premieredatoen å planlegge seg bakover i tid. Man må ha tid på seg til å få hengt 

opp plakatene før premieren, minst en uke, I tillegg skal noen trykkeri skal ha minst to 

uker på seg for å trykke. Dette må sjekkes opp på det trykkeriet produksjonen bruker. 

Før plakat skal levers trykkeri skal flere plakatutkast være laget, og godkjent av de 

andre i produksjonen. Alt dette er lett å overse i tidsplanleggingen. 
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____________________________________________________________FLYERS 

Flyer er en liten versjon av plakaten, og samme informasjon som på plakaten kan 

inngå på den. Det er imidlertid lurt at flyeren har en informasjonstekst om 

forestillingen på baksiden. Dette selger forestillingen bedre, men er samtidig dyrere å 

trykke opp. Et smart tips er at flyer kan ha URL-kode på baksiden som kan scannes 

med mobiltelefon, slik at den som skanner kommer direkte inn på linken til billettkjøp. 

 

I forhold til flyerens funksjon har det lite for seg å legge den fra seg på kafeer og 

andre offentlige steder. De blir som regel liggende i en stur haug sammen med andre 

flyers, og de færreste tar med seg disse hjem. En bedre strategi er å utstyre alle i 

http://www.hjemmesiden/


produksjonen med flyers de kan ha i veska eller med seg på jobb. Den beste effekten 

av flyers er nemlig når noen du kjenner gir deg den personlig, og sier noen ord om 

forestillingen.  

 

_________________________________________________________PROGRAM  

Dette bør være med i programmet:  

 En forenklet plakat kan brukes som forside, plakaten behøver ikke ha logoene 

til sponsorene eller spilletider. Logoene kan trykkes seinere i programmet. 

 Tekst om forestillingen skrevet av regissør  

 Eventuelt tekst skrevet av leder/ revysjef eller manusforfatter 

 Bilder fra forestillingen, om ønskelig  

 Navneliste/ cred-list over alle aktører og alle involverte i produksjonsapparatet. 

Det bør leses korrektur på navnelisten, ettersom det kan oppleves negativt for 

en produksjonsdeltaker å bli presentert med feil navn. 

 Logoer til sponsorer som etter avtale har blitt lovet plass i programmet  

 Takk- til liste over personer og bedrifter som har hjulpet produksjonen med 

stort og smått. 

 Bakside 

 Det bør leses korrektur på programmet av minst tre personer før det blir sendt 

i trykken. 

 

I forhold til plakat, behøver ikke programmet være ferdig før premieren, og det skal 

deles ut. Fristen for innsendelse til trykkeriet kan derfor være senere enn innsendelse 

av design til plakat og flyer. Dette kan være en fordel fordi regissør og andre som 

skal skrive tekster til programmet får arbeidet mer med det ferdige produktet de skal 

beskrive.  

Program kan lages av en programdesigner som arbeider i spesielle programmer 

(eks. inDesign) eller det kan enkelt lages som en to-siders A4 dokument i word og 

brettes til et fire-siders A5-program.  

 

 

 



____________________________________Eksempel på markedsføringsstrategi 

Mål - Selge ut alle forestillingene 

Materiale – Opptrykte plakater, flyers, program og t-skjorter 

Markedsføring 

1. Kartlegge strategiske steder i byen/ bygda å henge opp plakater. Ikke slenge 

opp plakater overalt. 

2. Henge opp plakater på utvalgte utesteder/caféer i byen 

3. Henge opp plakater på utvalgte kontorer/ studiesteder/ kjøpesenter  

4. Markedsføre på Facebook, ved å opprette arrangement og alle sender 

beskjed/mail til sine venner.  

5. Dersom det finnes kontaktlister over alle som tidligere har vært engasjert i 

revyen, sende informasjon om produksjonen til dem, og spørre om de kan 

videreformidle til sine nettverk. 

6. Stå på stand på utvalgte steder i sentrum. Dele ut flyers og fortelle om stykket.  

7. Forsøke å få medieomtale/ forhåndsomtale fra de ulike avisene i byen. Sende 

ut pressemelding til alle lokalavisene, TV og radio. 

8. Kjøpe annonseplass i lokalavisen. Bør vurderes når dato for premiere nærmer 

seg ut i fra hvor mange billetter som er solgt. 

9. Trykke opp T-skjorter til alle produksjonsdeltakerne, og oppfordre til å bruke 

de i innspurtperioden, slik at de blir levende plakater. 

10. All Pr/ markedsføringsmateriell må inneholde info for kjøp av billetter 

 


