
1. Marketingový plán, plán komunikace

7. Reklama ve vyhledávačích Google a Seznam
12. Tisková kampaň

13. Rádiová kampaň

14. PR koncepční kampaň

15. Sponzoring strategie

8. Kontextová reklama na různých webech
(cílení na daný region a cílovou skupinu)

11. Outdoor kampaň – billboardy, plakáty

9. Bannerová reklama na různých webech10. Reklama na Facebooku

5. Bannerová reklama na Ticketstream.cz
(cílení na daný region a cílovou skupinu)

2. Newsletter a cílený mailing

3. Propagace akce v rámci našich affiliate partnerů
16. Exkluzivní mediální dohody
v návaznosti na cílovou skupinu

17. Produkční realizace barterových mediálních
prostorů s důrazem na maximální efektivitu

4. Komunikace akce na Facebook profilech partnerů

6. PR článek v blogu Ticketstream.cz,
Informuji.cz (možnost videoreportáže)

MARKETINGOVÉ SLUŽBY TICKETSTREAM

WWW.TICKETSTREAM.CZ

18. Marketingová kampaň u vybraných 
obchodních partnerů



4. Komunikace akce na Facebook profilech partnerů

6. PR článek v blogu Ticketstream.cz,
Informuji.cz (možnost videoreportáže)

WWW.TICKETSTREAM.CZ

TICKETINGOVÉ SLUŽBY TICKETSTREAM

Můžete si vybrat, zda chcete prodávat 
online, a nebo vám nainstalujeme 
offline software s možností prodeje 
přes více než 500 prodejních míst po 
celé ČR

Ke každé akci je vygenerována 
speciální aplikace na prodej vstupenek 
pro váš web a facebookovou stránku 
tak, aby vaši zákazníci mohli vstupen-
ky koupit bez zbytečného hledání.

V reálném čase vidíte 
aktuální stav prodeje a 
vybrané statistiky

Vytiskneme vám vstupenky předem – 
s unikátním kódem pro odbavení

Umožňujeme nejrozšířenější platební 
možnosti na trhu (platební karty, platby 
bankovním převodem, platby v 
hotovosti, platby benefitními poukáz-
kami)

Systém nabízí i místenkový modul, 
aktivaci slevových kódů a voucherů

Vybrané prostředky vám pošleme na 
váš bankovní účet po skončení akce

Naši lidé umí zajistit odbavení všech velikostí 
akcí (od stovek po tisíce návštěvníků)

Poskytujeme i ucelené řešení pro 
dlouhodobý prodej tištěných vstupenek 
na pokladnách organizátora a dalších 
distribučních místech: tiskárny, vstupenky 
s několika ochrannými prvky a mobilní či 
stacionární čtečky kódů

Vaši návštěvníci si mohou vstupenku 
vytisknout, poslat poštou, nebo si ji 
mohou zakoupit na více než 500 
distribučních místech po celé ČR

WWW.TICKETSTREAM.CZ


