Registrační formuláře
event m anagem en t s o l uti o n

Organizuj úspěšné akce
a prodávej vstupenky online
DATASHEET

Online prodej vstupenek
Stránka prodeje vstupenek upravená na míru
Neomezené množství a typy vstupenek
Přizpůsobitelný formulář na nákup vstupenek s
možností přidání dalších vlastních polí (jméno,
příjmení, věk)
Registrační formuláře s jednoduchou integrací
Jednoduchý návrhář lístků
Různé způsoby nákupu lístků
Možnost vytváření propagačních kódů

Kontrola vstupů
Kontrola vstupů na základě QR kódů
Aplikace na scanování kódů pro Android a iOS
Pronájem skenovacího hardwaru
Pokročilé offline funkce (aplikace má zcela
synchronizovanou vnitřní databázi)
Možnost rozdělit událost do různých přístupových zón
(VIP, Backstage)
Sledování návštěvnosti pomocí RFID
Možnost kontroly přístupu na “Subevent” (promítání na
filmových festivalech, VIP salonek, konferenční panely)
Kontrola jídla / nápojů
Bezhotovostní kreditní systém pro festivaly

Guestlist - seznam účastníků v tabletě
Komplexní tabletové řešení pro správu seznamů účastníků
Elegantní řešení pro sběr seznamů účastníků, aby se
zabránilo nekonečnému hledání duplicitních emailů v
Excelu nebo emailech
Vytvoř Guestlist, zadej kolik návštěvníků může partner
přidat a nech zbytek na něm
Účinně zabraňuje nechtěnému obchodování s lístky
partnera
Možnost jen přidat účastníka nebo poslat jim pozvání
RSVP
Tabulkový seznam účastníků - efektivní, moderní řešení
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Jednoduchý a intuitivní konfigurátor registračních
formulářů
Data z formuláře jsou a vždy budou v tvém vlastnictví
Možnost vytvořit dynamické formuláře založené na
vyplněných hodnotách (pokud je vyplněna hodnota
ano zobrazí další pole, pokud je vyplněna hodnota ne,
pole se nezobrazí atd.)
Jednoduchá integrace pomocí přizpůsobitelného
iframe nebo jednoduchého rozhraní API
Plná podpora služby Google Analytics a Facebook pixel

Registrace účastníka na místě
Identifikace účastníků pomocí QR kódů nebo
vyhledáním v online seznamu na základě jména nebo
jiného identifikátoru
Registrace pomocí mobilní aplikace nebo přímo z
webového prohlížeče
Tisk personalizované jmenovky (plastová karta,
odznak, náramek ...)
V případě ztráty připojení k serveru, může aplikace
použít vlastní databázi a synchronizovat data po
opětovném připojení
Režim “LiveFeed” registrace umožňuje účinné
rozdělení úkolů
Možnost pronajmout si naše předpřipravené
registrační kiosky

Tisk jmenovek a plastových karet na akci
Tisk plastových karet přímo z aplikace z tabletu (s
fotografií nebo bez fotografie)
Vytvoření jmenovky (odznak se jménem, plastová
karta, náramek) na akci
Webová aplikace na registraci hosty / tisk jmenovek
POS prodej lístků

Tvorba aplikace pro akci
Vytvoření mobilní aplikace pro tvé akci
Nativní aplikace pro iOS, Android a Windows
Aplikace je připojena k portálu - pomáhá zabránit
dvojímu zadávání údajů při vytváření události
Různé moduly aplikace - program, časová osa, seznam
účinkujících, fotostěna, faceswap, vstupenky přímo v
aplikaci, partneři události, FAQ, statické stránky a další

Ostatní služby
Online statistiky prodeje
Online statistiky návštěvníků (kolik lidí a kdo
konkrétně je uvnitř, zóny přístupu, graf zatížení ....)
Jednoduchý návrhář šablon pro vstupenky, e-maily,
pozvánky ...
Správa marketingových newsletterů
Import návštěvníků (manuálně nebo z Excelu) a jejich
následná správa

