




   Athens Fringe Network 
Το Athens Fringe Network είναι το πρώτο ανοιχτό και επαγγελµατικό δίκτυο στην Ελλάδα που απευθύνεται σε όλους τους δηµιουργικούς πυρήνες της πόλης. Στόχος 
του δικτύου είναι να λειτουργήσει συνεκτικά ανάµεσα σε καλλιτέχνες, ακτιβιστικές κοινότητες, κοινό, φορείς, ακαδηµαϊκούς, media και υποστηρικτές, ώστε να 
παρουσιαστούν, να προωθηθούν και να ενδυναµωθούν η δηµιουργική δράση και το έργο των νέων Ελλήνων δηµιουργών και των ενεργών πολιτών εντός και εκτός 
Ελλάδας. Οι 4 βασικοί πυλώνες του Fringe Network είναι οι εξής:

    Athens Fringe Live
  Το γνωστό από τις προηγούµενες επιτυχηµένες 

διοργανώσεις Fringe Festival, συνεχίζει ως 
“Fringe Live” για 8η συεχή χρονιά να αποτελεί το 

κυρίαρχο πεδίο έκφρασης και συνάντησης της
πρωτότυπης καλλιτεχνικής δηµιουργίας µε το κοινό 
της πόλης. Ως ένα ανοιχτό βήµα παρουσίασης νέων 

καλλιτεχνών και οµάδων κοινωνικής δράσης, το Athens Fringe Live, φιλοξενεί τους 
συµµετέχοντες µε σκοπό να αναδείξουν τη δουλειά τους και να συναντηθούν µε το ευρύ 
κοινό της πόλης, να συνεργαστούν µε φορείς και άλλες καλλιτεχνικές και ακτιβιστικές 
κοινότητες, να δικτυωθούν µε επαγγελµατίες του χώρου και να παρέµβουν στην 
καθηµερινή ζωή της Αθήνας.

    Athens Fringe Community
 Τα µέλη του Athens Fringe Network έχουν τη 
δυνατότητα να συµµετάσχουν σε µια δυναµική 
και ενεργή καλλιτεχνική κοινότητα. Μέσω µιας 
διαδικτυακής πλατφόρµας της ιστοσελίδας του 
Athens Fringe Network προσφέρουµε online 
υπηρεσίες (forum, blog, ατζέντα, µικρές
αγγελίες), δυνατότητα παρουσίασης του 

καλλιτεχνικού προφίλ και έργου των µελών του δικτύου, δηµιουργία κοινών δράσεων 
και open day εκδηλώσεις- συναντήσεις για την καθοδήγηση των µελών από ειδικούς σε 
όλα τα θέµατα παραγωγής, επικοινωνίας, χρηµατοδότησης κλπ. 

    Athens Fringe Industry
 Δηµιουργούµε τις βάσεις για δικτύωση, προβολή και 
προώθηση όλων των µελών µας. Τα µέλη του δικτύου 
µέσω του Athens Fringe Industry αποκτούν πρόσβαση 
σε πληροφορίες και λαµβάνουν διαρκή ενηµέρωση
σχετικά µε εκδηλώσεις, παραστάσεις, συνέδρια,
σεµινάρια και ενδιαφέροντα νέα από το χώρο της 

τέχνης, του πολιτισµού και της κοινωνικής δράσης. Ακόµη, τα µέλη έχουν τη δυνατότητα 
συµµετοχής σε showcasing events µε την παρουσία επαγγελµατιών εκπροσώπων από 
πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού (Fringe Agency). Παράλληλα, 
αναπτύσσουµε ένα µηχανισµό διαρκούς και σταθερής ενηµέρωσης των µελών για 
δυνατότητες δικτύωσης και παρουσίασης του έργου τους στην Ελλάδα και διεθνώς. Τέλος, 
η οµάδα µας αναλαµβάνει τη διοργάνωση επαγγελµατικών σεµιναρίων για την 
προετοιµασία των καλλιτεχνών και την προώθηση του έργου των µελών του δικτύου στο 
εξωτερικό µέσω δικτύου επαφών που αναπτύσσουµε και διευρύνουµε διαρκώς.

   Athens Fringe Funding
 Πραγµατοποιούµε ενέργειες και καµπάνιες µε στόχο 
την εύρεση χρηµατοδότησης για τα δηµιουργικά 
projects και τις δράσεις των µελών µας, µέσω της 
τεχνικής του crowd funding και εναλλακτικών
τρόπων χρηµατοδότησης. Με τη βοήθεια της 
οµάδας µας που αποτελούν επαγγελµατίες µε 

µεγάλη εµπειρία στην παραγωγή, διαχείριση και επικοινωνιακή προβολή πολιτιστικών 
δρώµενων, συγκεντρώνουµε υλική και ηθική υποστήριξη για να υλοποιήσουµε τις 
δηµιουργικές ιδέες των µελών µας µε τη βοήθεια του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα.
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Το Athens Fringe 
σε αριθµούς

50 Χώροι
διεξαγωγής

100 Χορηγοί

80 ΜΚΟ

350 Εθελοντές

3.000 Δηµοσιεύµατα
στα ΜΜΕ (τύπος, ραδιόφωνο, Internet)

700 ‘Ωρες παράλληλων
εκδηλώσεων / δράσεων 

2.500 Συµµετοχές

30.000 Επισκέπτες 
(κυρίως 18-45 ετών)     

150.000 Online (µοναδικοί)
   επισκέπτες στο site
       www.fringenet.gr 

12.000 Youtube views
10.500 Facebook Page Likes
     1000 Tweet Followers

30.000 Αποδέκτες 
     Newsletters

3.000 Αποδέκτες Δελτίων Τύπου 
(ΜΜΕ πανελλήνιας και ευρωπαϊκής εµβέλειας)       

700.000 Print Υλικό

25 Open Days





Η Αλληλεγγύη είναι το πρόγραµµα κοινωνικής δράσης που οργανώνει το Athens Fringe Network 
στο Βρυσάκι, Χώρο Τέχνης και Δράσης. Στόχος του προγράµµατος είναι η δηµιουργία ενός 
αριθµού τµηµάτων εθελοντικής διδασκαλίας σε εβδοµαδιαία βάση.  Τα µαθήµατα είναι εντελώς 
δωρεάν και αποσκοπούν στην επαγγελµατική κατάρτιση των συµµετεχόντων, στην απόκτηση 
δεξιοτήτων, αλλά και στη δηµιουργία οµάδων αλληλοβοήθειας µε σκοπό να αποδοθούν οφέλη 
προς την κοινότητα.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του προγράµµατος, διδάχθηκαν περισσότερα από 200 
µαθήµατα και φιλοξενήσαµε περισσότερους από 2500 µαθητές και 150 εθελοντές 
καθηγητές.
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 Athens Fringe Live 

Βασική αρχή που διαφοροποιεί το Fringe Live από άλλες διοργανώσεις είναι ότι παραµένει µία non-curated    
διοργάνωση, ανοιχτή σε όλους τους καλλιτέχνες. Υποδεχόµαστε κάθε χρόνο δεκάδες κοινότητες, καλλιτεχνικές και 
ακτιβιστικές, και προσπαθούµε να τις διαδικτυώσουµε µεταξύ τους. Εξετάζουµε την ιδέα µιας πιο ενεργής 
συσσωµάτωσής τους, την πιθανότητα δηµιουργίας ενός ιστού αποτελούµενου από τα µεµονωµένα κύτταρα.

Παράλληλα, παρουσιάζουµε ένα επιµεληµένο µέρος του προγράµµατος µε στόχο την διερεύνηση συγκεκριµένων 
ζητηµάτων και την διατύπωση προτάσεων σε κοινωνικό, πολιτικό και καλλιτεχνικό επίπεδο. 

Τo Athens Fringe Live περιλαµβάνει, όπως και κάθε χρόνο κοινωνικές δράσεις, στις οποίες θα λάβουν µέρος 
καλλιτέχνες, ΜΚΟ, εθελοντές, οµάδες ακτιβιστικής δράσης και το κοινό. Στόχος µας να φέρουµε την τέχνη κοντά 
σε όλους, να κινητοποιήσουµε δηµιουργικά την πόλη και να ενθαρρύνουµε το κοινό να συµµετάσχει ενεργά
στις δράσεις. 

Το Athens Fringe Network έχει έντονη online παρουσία  (µέσω δυναµικού site και social media) κατά την διάρκεια 
όλου του έτους µε καθηµερινές ενηµερώσεις, αποτελώντας ένα διαδραστικό και κοµβικό σηµείο της διοργάνωσης 
και παρέχοντας στα µέλη του µια σειρά υπηρεσιών από επαγγελµατικό, εξειδικευµένο προσωπικό.
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Τρόποι Εταιρικής Συνεργασίας
Το Athens Fringe Network προσφέρει µοναδικά προνόµια σε 
επιχειρήσεις, στους υπαλλήλους και στους πελάτες τους, µε 
στόχο την δηµιουργία µιας µακροχρόνιας σχέσης και 
συνεργασίας.

a. Corporate Membership
Μπορείτε να λαµβάνετε αποκλειστικά προνόµια και προσφορές για τους 
υπαλλήλους σας και τους συνεργάτες της επιχείρησης σας. 

• Δωρεάν εισιτήρια κάθε χρόνο για όλες τις παραγωγές που αναλαµβάνει η
Εταιρεία Πολιτισµού Σύνθεση (Athens Fringe Lives, 
παραστάσεις/εκδηλώσεις/δράσεις στο χώρο Τέχνης και Δράσης Βρυσάκι/παραγωγές 
των µελών του Athens Fringe Network)

• Προτεραιότητα στην κράτηση εισιτηρίων
σε οποιαδήποτε παραγωγή της Σύνθεσης

• Ενηµερωτικά newsletters για τις δράσεις και τα νέα των µελών
του Athens Fringe Network

• Προσκλήσεις για ξεναγήσεις στα παρασκήνια, ειδικές εκδηλώσεις, θεµατικές
βραδυές, Galas, καλλιτεχνικά δείπνα και αποκλειστικά parties

• Ευκαιρίες δικτύωσης µε καλλιτέχνες, νέους δηµιουργούς και καταξιωµένους
επαγγελµατίες στους χώρους των τεχνών και των επιστηµών

• Προνόµια για τους υπαλλήλους και πελάτες της εταιρείας σας



b. Corporate Hospitality/Hire
Η Εταιρεία Πολιτισµού Σύνθεση µπορεί να διοργανώσει ειδικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά 
προγράµµατα και ευκαιρίες ψυχαγωγίας για τους σκοπούς δράσης σας, τις ανάγκες σας, 
το προσωπικό και τους πελάτες σας. Επιπλέον, µπορείτε να ενοικιάσετε συνεργαζόµενους 
χώρους και το δικό µας χώρο Τέχνης και Δράσης Βρυσάκι για εταιρική χρήση, να 
δηµιουργήσουµε βραδιές όπου η εταιρεία σας θα γνωρίσει από κοντά νέους δηµιουργούς 
και καταξιωµένους καλλιτέχνες της σύγχρονης Ελληνικής σκηνής και να έχετε πρόσβαση 
σε όλες τις αποκλειστικές µας εκδηλώσεις, parties, Galas και VIP events.

c. Brand Partnerships
Δηµιουργούµε ειδικά πακέτα συνεργασιών για επιχειρήσεις, οργανισµούς και εταιρείες, 
προβάλλοντας και προωθώντας την εταιρική σας ταυτότητα και τα προϊόντα σας. Η 
συνεργασία µαζί µας µπορεί να συµπεριλάβει:

Brand building
PR και επικοινωνιακές ενέργειες
Προωθητικές ενέργειες/ τοποθετήσεις προϊόντων
Παροχή δεδοµένων για το ευρύ κοινό µας 
Χορηγική συνέργεια στον µόνιµο χώρο της Εταιρείας Πολιτισµού Σύνθεσης  

«Βρυσάκι, Χώρος Τέχνης  και Δράσης »
Ο νέος επιτυχηµένος χώρος Τέχνης και Δράσης Βρυσάκι, αποτελεί την µόνιµη προέκταση 
του Athens  Fringe Network, µε λειτουργία όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στο χώρο αυτό 
διοργανώνουµε  καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και κοινωνικές δράσεις της ίδιας φιλοσοφίας 
µε το Fringe, προσπαθώντας να ανταποκριθούµε στις ανάγκες του ίδιου ανήσυχου 
κοινού. 

Η συνεργασία µε το Athens Fringe Network / Live 
µπορεί να επεκταθεί σε µια µακροπρόθεσµη συνεργασία, συµπεριλαµβάνοντας το  
πρόγραµµα και τις δράσεις µας στο Βρυσάκι www.vryssaki.gr µέσω 
• Branding Χώρου  • Branding Επικοινωνιακού Υλικού • Branded BTL Ενέργειες
• Χρήση Χώρου για εταιρικές εκδηλώσεις κα. • Ad Hoc – Customized Πακέτα

d. Sponsorships
Το Athens Fringe Network παρέχει την δυνατότητα άµεσης επαφής µε το κοινό µέσω 
ειδικά µελετηµένων ανταλλαγµάτων, τα οποία θα συµβάλλουν στην επίτευξη του 
επιχειρηµατικού σκοπού του χoρηγού µε συγκεκριµένα χορηγικά οφέλη όπως: 
• Στοχευµένο αγοραστικό κοινό
• Καλλιέργεια και ζωογόνηση των εταιρικών αξιών µέσω του πολιτισµού
• Θετικό συσχετισµό µε τις Τέχνες – ενίσχυση του brand
• Προσέλκυση θετικής προβολής σε ΜΜΕ (πανελλήνιας εµβέλειας, έντυπων και
ηλεκτρονικών
• Εκπλήρωση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
• Άσκηση επιρροής σε κέντρα λήψης αποφάσεων.

Οι χορηγικές προτάσεις µας αφορούν όλα τα Athens Fringe Lives που διοργανώνονται στα 
πλαίσια του Athens Fringe Network κατά τη διάρκεια του χρόνου, όλες τις µεµονωµένες 
δράσεις της Εταιρείας Πολιτισµού Σύνθεση που στηρίζουν την αποστολή και τους σκοπούς 
του δικτύου και τις ανεξάρτητες δηµιουργικές πρωτοβουλίες των µελών µας. Τα χορηγικά 
ανταλλάγµατα που προσφέρουµε περιλαµβάνουν:

Ονοµατοδοσία Live/ Εκδήλωσης/ Δράσης/ Προγράµµατος
Αποκλειστικότητα σε προϊοντικές κατηγορίες
Branding Χώρων
Branding Επικοινωνιακού Υλικού
Branding Καλλιτεχνικού Προγράµµατος
Branding BTL ενέργειας
Product Placement και Προωθητικές Ενέργειες
Ad Hoc – Customized Πακέτα
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Βρυσακίου 17, Πλάκα, 106 73
Τηλ 210- 33 90 447
Email: fringe@sinthesis.gr
www.sinthesis.gr
www.fringenet.gr

Φωτογραφος: Χρήστος Κουτσουραδής, kuchu.net
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