
OFERTA WSPÓŁPRACY



Ticketos.pl to ciągle udoskonalana 
platforma sprzedaży biletów online 
stworzona przez samych 
organizatorów wydarzeń! 
Dzięki temu doskonale rozumiemy Wasze potrzeby 
w każdym aspekcie. Oferujemy w pełni funkcjonalną 
platformę z zapleczem technologiczny, wsparciem 
promocyjnym oraz atrakcyjnymi warunkami 
finansowymi.



Rozpoczęcie wspólnej 

sprzedaży proste jak 

nigdy wcześniej!

Sprawdź nasz refleks ✋

UMOWA

Podpisanie umowy oraz start 
sprzedaży może nastąpić 
nawet w ciągu jednego dnia 
roboczego!

SPRZEDAŻ

Proces zakupowy na naszej 
platformie jest bardzo prosty i 
nie wymaga od klienta 
rejestracji.

PROWIZJA

Przy negocjowaniu prowizji 
bierzemy pod uwagę takie 
czynniki jak ilość biletów, ich 
ceny, wyłączność na 
dystrybucję online oraz 
częstotliwość wydarzeń.
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PANEL ORGANIZATORA

W pełni funkcjonalny i całym 
wachlarzem ciekawych opcji. 
Możecie samodzielnie 
rozpocząć sprzedaż, zmienić 
cenę i ilości biletów.

PROMOCJA

Od razu włączamy się w 
działania promocyjne. Posty 
powitalne na wydarzeniach, 
pierwsza kampania mailowa –
to wszystko już w pierwszych 
dniach sprzedaży!

WSPARCIE

Jesteśmy dostępni, by pomóc 
i doradzić również po 
godzinach pracy biura. 
Doskonale rozumiemy tryb 
funkcjonowania w branży 
eventowej!
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ETAPY REALIZACJI 
WYDARZENIA Z TICKETOS.PL

ROZLICZENIESPRZEDAŻ PROMOCJA KONTROLA

SPRAWNA OBSŁUGA EVENTU

Nasza aplikacja skanująca działa 

doskonale. Jeżeli wydarzenie tego 

wymaga to możesz liczyć na naszą 

pomoc i profesjonalne skanery.

SZYBKI PRZELEW

Płatność następuje nawet tego 

samego dnia w którym 

otrzymamy fakturę!

DODANIE WYDARZENIA

Wydarzenie zostanie dodane 

przez nasz dział obsługi klienta 

biznesowego. Możesz jednak 

również wybrać pełną 

samodzielną w panelu 

organizatora!

SOCIAL MEDIA & E-MAIL MARKETING

Zaangażujemy nasze konta 

Facebook/Instagram, powiadomimy 

bazę mailingową, uruchomimy 

kampanie sponsorowane



JESTEŚMY MOBILE!CZYTELNA STRONA GŁÓWNA Z INTELIGENTNĄ WYSZUKIWARKĄ

MOCNE SERWERY O DUŻEJ PRZEPUSTOWOŚCI

DEDYKOWANE ROZWIĄZANIA DLA DUŻYCH WYDARZEŃ



MASZ NASZE WSPARCIE!

15K60k 3k

FACEBOOK

Najważniejsze narzędzie, 

którego elementem jest 

główny kanał komunikacji w 

postaci wydarzeń.

followersów na 
Instagramie

Odbiorców segmentujemy 

geograficznie oraz według 

historii zamówień

INSTAGRAM

To tutaj przenosi się obecnie 

największy ruch, a narzędzia 

pozwalają wypracować 

największe zasięgi.

E-MAIL MARKETING

lajków na Facebook
adresów w bazie

mailingowej



Jakość naszych usług 
przekłada się również 
na wizerunek 
organizatora. Dlatego 
szczególnie dbamy o 
sprawną obsługę 
wszystkich zapytań.

BIURO OBSŁUGI
KLIENTA

Klienci mogą się z nami 
kontaktować również 

mailowo lub przez 
Facebook oraz 

Instagram. Oficjalną 
drogą składania 

reklamacji pozostaje 
poczta e-mail.

W przypadku dużych 
eventów wyznaczamy 

specjalne weekendowe 
dyżury pracowników biura 

obsługi klienta, aby pomóc w 
realizacji Waszego 

wydarzenia.

Jako jedna z nielicznych 
bileterii posiadamy infolinię 

dla klientów. Pomagamy 
przejść przez proces 

zakupowy oraz wyjaśniamy 
wątpliwości dotyczące 

złożonych już zamówień. 



ZAUFAŁO NAM JUŻ PONAD 160 
ORGANIZATORÓW! 

SPRZEDALIŚMY PONAD 200 000 BILETÓW 
NA PRAWIE 2000 WYDARZEŃ! 



KONTAKT:

Piotr Trafny
Tel. 693 318 911
piotr@ticketos.pl

Hanna Telus
Tel. 883 412 085
hania@ticketos.pl

Ticketos sp. z o.o. 
ul. Szarotkowa 61 
60-175 Poznań 
NIP 781-192-47-18 
KRS 0000606558 
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