
Reklamný systém Ticketware
Získajte financie navyše poskytnutím
plochy na reklamu

Reklamný systém Ticketware (RST) prináša aj Vašej prevádzke možnosť 
privyrobiť si na reklame. Nemusíte pritom vynakladať žiadne úsilie navyše. 
Jediné, čo potrebujete urobiť, je nastaviť si zobrazenie reklamy (na Vašom 
webe a pod.) a o zvyšok sa postaráme my! Zoženieme záujemcov o rekla-
mu, dohodneme s nimi podmienky a zabezpečíme umiestnenie reklamy.
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Kreditný účet je bezplatný
Kreditný účet funguje podobne ako účet v banke. Zobrazuje príjmy, výdaje 
a zostatky.

Prístup do kreditného účtu je chránený pin kódom, ktorý od nás dostanete.
Za vedenie účtu nič neplatíte.

Príjem z reklamy vo forme kreditov
Akonáhle sa dohodneme na spolupráci a zapojíte sa do RST, získate prístup do 
Kreditného systému, v ktorom budete mať vlastný kreditný účet. V ňom Vám 
budú za každú reklamu pribúdať kredity.

1 euro = 1 kredit

Za každé euro, ktoré získate z reklamy, Vám na účte pribudne 1 kredit.

Čo s kreditmi na účte?
Kredity na účte viete čerpať na kúpu produktov a služieb, ktoré poskytujú 
Ticketware a Buffet & Store za zvýhodnené ceny. Kreditný účet je dokonca 
možné dobiť peniazmi.

V prípade, že chcete kredity premeniť na peniaze, môžeme Vám ich vyplatiť 
v hotovosti alebo poslať na Váš účet. Kurz je 1 kredit = 0,80 eur. Výplatné 
termíny budú určené vopred a oznámené po prihlasení sa do Kreditného 
systému.

Za kredity je možné získať:
– tlačiarne
– mobilné uvádzače pipBoye
– spotrebný materiál - vstupenky - štandard
– spotrebný materiál - vstupenky - na objednávku
– marketingové balíčky
– web na mieru
– správu webu 
– prípravu marketingových kampaní
– mimoriadne školenia

– špeciálnu technickú a zákaznícku podporu
– účasť na Akadémii
– zariadenia do bufetu (neplatí pre bufet s licenciou Buffet & Store)

– tovar do bufetu a pod. (neplatí pre bufet s licenciou Buffet & Store)

Aktuálnu hodnotu zariadení, služieb a produktov v kreditoch nájdete 
na našej web stránke v časti Cenník a po prihlásení sa do Kreditného 
systému.


