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Organizuj úspešné podujatia 
a predávaj vstupenky online
DATASHEET

event management solution

Tvorba aplikácie pre podujatie
Vytvorenie mobilnej aplikácie pre tvoje podujatie
Natívne aplikácie pre iOS, Android a Windows 
Aplikácia je pripojená k portálu - pomáha zabrániť 
dvojitému zadávaniu údajov pri vytváraní udalosti
Rôzne moduly aplikácie – program, časová os, zoznam 
účinkujúcich, fotostena, faceswap, vstupenky priamo v 
aplikácii, partneri udalosti, FAQ, statické stránky a iné

Ostatné služby
Online štatistiky predaja
Online štatistiky návštevníkov (koľko ľudí a kto 
konkrétne je dnu, zóny prístupu, graf zaťaženia ....)
Jednoduchý návrhár šablón pre vstupenky, e-maily, 
pozvánky ...
Správa marketingových newsletterov
Import návštevníkov (manuálne alebo z Excelu) a ich 
následná správa

Tlač menoviek a plastových kariet na podujatí
Tlač plastových kariet priamo z aplikácie z tabletu (s 
fotografiou alebo bez fotografie) 
Vytvorenie nemovky (odznak s menom, plastová karta, 
náramok) na podujatí
Webová aplikácia na registráciu hostí / tlač menoviek
POS predaj lístkov

Registračné formuláre
Jednoduchý a intuitívny konfigurátor registračných 
formulárov 
Dáta z formulára sú a vždy budú v tvojom vlastníctve 
Možnosť vytvoriť dynamické formuláre založené na 
vyplnených hodnotách (ak je vyplnená hodnota áno 
zobrazí sa ďalšie pole, ak je vyplnená hodnota nie, 
pole sa nezobrazí atď.)
Jednoduchá integrácia pomocou prispôsobiteľného 
iframe alebo jednoduchého rozhrania API
Plná podpora služby Google Analytics a Facebook pixel

Online predaj vstupeniek
Stránka predaja vstupeniek upravená na mieru
Neobmedzené množstvo a typy vstupeniek
Prispôsobiteľný formulár na nákup vstupeniek 
s možnosťou pridania ďalších vlastných polí (meno, 
priezvisko, vek)
Registračné formuláre s jednoduchou integráciou
Jednoduchý návrhár lístkov
Rôzne spôsoby nákupu lístkov
Možnosť vytvárania propagačných kódov

Registrácia účastníka na mieste
Identifikácia účastníkov pomocou QR kódov alebo 
vyhľadaním v online zozname na základe mena alebo 
iného identifikátora
Registrácia pomocou mobilnej aplikácie alebo priamo 
z webového prehliadača
Tlač personalizovanej menovky (plastová karta, 
odznak, náramok ...)
V prípade straty pripojenia na server, môže aplikácia 
použiť vlastnú databázu a synchronizovať dáta po 
opätovnom pripojení
Režim “LiveFeed” registrácia umožňuje účinné 
rozdelenie úloh
Možnosť prenajať si naše predpripravené registračné 
kiosky

Guestlist - zoznam účastníkov v tablete
Komplexné tabletové riešenie  na správu účastníkov
Elegantné riešenie pre zber zoznamov účastníkov, aby 
sa zabránilo nekonečnému kontrolovaniu duplicitných 
emailov v Exceli alebo emailoch
Vytvor guestlist, stanov koľko návštevníkov môže partner 
pridať a zanechaj zvyšok na ňom 
Účinne zabraňuje neželanému obchodovaniu s lístkami 
partnera 
Možnosť len pridať účastníka alebo poslať im pozvanie 
RSVP
Tabuľkový zoznam účastníkov – efekívne, moderné 
riešenie

Kontrola vstupů
Kontrola vstupov na základe QR kódov
Aplikácia na scanovanie kódov pre Android a iOS
Prenájom skenovacieho hardvéru
Pokročilé offline funkcie (aplikácia má úplne 
synchronizovanú vnútornú databázu)
Možnosť rozdeliť udalosť do rôznych prístupových zón 
(VIP, Backstage)
Sledovanie návštevnosti pomocou RFID
Možnosť kontroly prístupu na “Subevent” (premietania na 
filmových festivaloch, VIP salónik, konferenčné panely) 
Kontrola jedla / nápojov
Bezhotovostný kreditný systém pre festivaly


