EVENEMENTEN
Je kunt zelf onbeperkt evenementen aanmaken
OVERZICHT
Heb je meerdere evenementen live staan, gebruik de ‘overzicht’-link en bundel alle
evenementen op 1 verkooppagina.

LINK OF IFRAME
Link je verkoopkanaal direct door naar onze omgeving met de gegenereerde link of
implementeer de webshop in je eigen website via het beschikbare iframe.
DOORVERKOPEN TIJDENS HET EVENEMENT
Tijdens het evenement kan de verkoop gewoon doordraaien, als je tenminste een
internetverbinding hebt. Heb je dit niet dan kunnen wij dit voor je opzetten.

WACHTRIJ
De wachtrij zorgt voor veiligheid bij extreme piekverkopen. De wachtrij wordt
automatische actief als er een bepaald aantal bezoekers tegelijkertijd in de shop zitten.

.

TICKETS
Creëer onbeperkt tickets voor het event: VIP-tickets, muntentickets of Early Bird-tickets
NODIG JE GASTEN UIT
Verstuur snel en simpel een e-ticket naar een gast of VIP.
IMPORTEER EEN GASTENLIJST
Voor het versturen van grotere aantallen gastentickets gebruik je de importeerfunctie.
Laad een csv-bestand in en verstuur je snel en simpel naar grote groepen mensen.
MARKETING
KAARTVERKOOP VOOR TROUWE KOPERS
Beloon je trouwe kopers en geef ze de kans om eerder kaarten te kopen. Het is simpel;
blokker de webshop met een druk op de knop en deel de vroegtijdige toegangscodes uit
aan je vaste gasten. Na het invullen van de code opent de shop en krijgen ze de optie om
eenmalig tickets aan te schaﬀen. Na gebruik is de code niet meer bruikbaar.
KORTING
Maak onbeperkt kortingscodes aan en verras je kaartkopers met een leuke korting.
VERSCHILLENDE VERKOOPKANALEN
Maak simpel verschillende verkoopkanalen voor een event aan en traceer waar de
aankoop wordt gedaan.
RAPPORTAGES
SNEL OVERZICHT
Het statistiekoverzicht laat je meteen visueel zien hoeveel je in totaal hebt verkocht en in
de afgelopen 14 dagen.
VERKOOPCIJFERS
Filter eenvoudig alle data en zoom in op een bepaalde verkoopperiode om zo nog meer te
leren van de kaartkopers.
DEMOGRAFIE
Waar komen je bezoekers vandaan, hoe oud zijn ze en van welk geslacht? Deze
rapportage geeft je een helder beeld van je bezoekers.
SPECIFIEKE INFORMATIE VERZAMELEN
Wil je bijvoorbeeld weten of je gasten vegetarisch zijn of niet? Vraag het bij de
aankoopprocedure en kom zo alles te weten over je doelgroep.

GEBRUIKERS
Maak onbeperkt gebruikers aan en bepaal zelf de rechten die ze behoren te krijgen
binnen het systeem.
TOEGANGSCONTROLE
iOs + Android App:
Scan de tickets simpel op een iOSs of een Android device.

Bekijk je scanstatistieken per uur, zodat je voor het volgende event exact weet wanneer je
pieken kunt verwachten.

