
Management Teatral - performanță- EXEMPLU

Perspectivă Performanță
Perspectiva Financiară 21.54%

 Perspectiva Audienței 61.39%

Perspectiva Performanței 44.27%

Perspectiva Personal și Relații cu Publicul P and PR Management40.33%

Total Performance 41.80%

 4 categorii, 16 indicatori

Ajutor

- Valorile in coloana ”Pondere” pot fi schimbate, valoarea trebuie să fie între 0-10;

 Valoarea "10" înseamnă că perspectiva sau obiectivul este cel mai important;

- Valorile in coloana ”Performanță” pot fi schimbate;

Arborele strategiei:

Perspectivă Obiectiv

Pondere

 (x of 10) Descriere

Performanță

(%)

unitate 

de 

măsură

Obiectiv 

monetar
Perspectiva Financiară 3 21.54%

Marketing 

Buget 3

Aceasta se referă la bugetul 

alocat activităților de 

marketing anual. Aceasta 

poate include anunţuri de 

hârtie, buletine, bannere, 

buletine informative, etc 100000 $ 500000

% creștere în 

granturi 2

Acesta indică creşterea% sub 

formă de subvenţii monetare 

primite de la public, guvernul, 

şi alte autorităţi (într-un an) 25% % 60%

Venit vânzări 

bilete 3 1000000 $ 3000000

% 

Descreștere 

în costuri 

operaționale 2 12% % 30%

Performanță Total Perspectiva Financiară 21.54%

 Perspectiva Audienței 3 61.39%

% Răspunsuri 

pozitive de la 

Audiență 3

Indică procentul % de 

răspunsuri pozitive primite 

din partea audienței privind 

performanța teatrului 95% % 100%

Metode de 

cumpărare a 

biletelor 2

Se specifică numărul de 

moduri prin care biletele pot 

fi cumpărate de către public. 

Acesta poate include metode 

cum ar fi vânzare la casa de 

bilete, rezervare on-line, etc 3 # 6



Tipul de 

programe 

teatrale 

oferite 3  5 # 8

Indicator de 

igiena și 

curățenie 2  9,5 Score 10

Total Performanță  Perspectiva Audienței 61.39%

Perspectiva Performanței 2 44.27%

Grad de 

ocupare 3

Se referă la % grad de 

ocupare din capacitatea 

totală a sălii 90% % 100%

Numărul de 

premii 

câștigate 2

Se referă la nr de premii 

câștigate pe parcursul unui 

an. Acesta este un indicator 

al performanței ridicate a 

teatrului . 8 # 20

% Creștere în 

rata audienței 3  50% % 100%

% Creștere în 

nr 

abonamentel

or 2  30% % 40%

Total Performanță Perspectiva Performanței 44.27%

Perspectiva 

Personal și 

Relații cu 

Publicul P and 

PR Management 2 40.33%

Numărul de 

aprecieri 

pozitive 

publicate în 

presă 3

indică numărul de aprecieri 

pozitive publicate în reviste, 

jurnale, ziare despre teatru în 

ultimele 6 luni 5 # 10

Sesiuni de 

instruire 

pentru 

personalul 

teatrului, 

inclusiv 

vânzător de 

bilete, 

director de 

comunicare 3

 se referă la numărul de 

instriuiri organizate de către 

administrație pentru nivelul 

mediu de management, dar 

și pentru directori pe vânzări, 

comunicare pentru 

asigurarea procesului de 

muncă cu același obiectiv. 6 # 12

Campanii 

educaționale 

la care teatrul 

a 

participat/org

anizat pentru 

promovarea 

teatrului 2  4 # 10



Numărul de 

spectacole 

oferite gratuit 

sau pentru 

caritate 

organizate 

anual 2  5 # 8

Total Performanță Perspectiva Personal și Relații cu Publicul P and PR Management40.33%

Total Performance in Management Teatral - performanță- EXEMPLU 41.80%
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