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Ticketware Studio ticketware.sk Balík služieb MINI     A.

Základný balík služieb pre všetkých

Premium web

Špeciálna starostlivosť o Váš web. Prispôsobenie vizuálu 
webu Vašim korporátnym farbám:

- vlastné farby, fonty a iné vizuálne úpravy
- rozšírené nastavenia webstránky
- individuálny prístup k webstránke
- návrh nového vizuálu v cene

Zaujmite návštevníka svojim jedinečným webom!

Grafické služby a kampaň podľa výberu

Najmite si naše grafické štúdio.

Poskytujeme printové aj digitálne grafické služby. Vieme 
poradiť, načrtnúť, navrhnúť či nadizajnovať takmer 
čokoľvek.

V cene máte na výber jednu z našich kampaní:

- Online kampaň
- Newsletter kampaň
- Facebook kampaň

Ak nemáte záujem o kampaň, vieme Vám vždy posyktnúť 
adekvátne množstvo grafických služieb.

 

Darčekové karty

Darčeková karta je jednoduchý nástroj, ako prilákať viac 
návštevníkov. Takáto karta zďaleka nie je len jednorázová 
vianočná akcia, ale univerzálny darček ktorý môžu 
napríklad nakúpiť firmy svojim zamestnancom.

Zahŕňa kompletné riešenie:

1. Karty - potlačený obal, potlačené plastové karty
2. Priebežne tematicky a sezónne obmieňaná
    a kombinovateľná grafika kariet aj obalov
3. Propagácia na prevádzke - plagáty a letáky na 
    prevádzku vrátane grafiky
4. Online kampaň - informačný newsletter, článok na 
web, facebook príspevky
a ilustrácie



Ticketware Studio ticketware.sk Balík služieb MEGA     B.

Rozsiahly balík pre pokročilých

Premium web

Vlastné farby a vizuál webu na našich webových 
šablónach. Množstvo vizuálnych nastavení. Individuálny 
prístup a automatické aktualizácie webu.

Web na mieru (Balík MEGA +)

Grafický návrh nového, unikátneho webu presne podľa 
Vašich predstáv. Sprevádzkovanie nového webu pod 
systémom Ticketware.

Plná technická podpora, k dispozícií web admin. 
Konzultácie a prevádzka webu.

Programový leták

Vytvorenie programového letáku na základe Vašich 
vizuálov a potrieb podľa našej predlohy.

Grafické služby a kampane

Najmite si naše grafické štúdio. Obsahom balíka je 
množstvo predpripravených, ale aj špeciálnych kampaní.

Balík obsahuje tieto kampane:

- 1x Online kampaň
- 1x Celoročná newsletter kampaň (2x mesačne)
- 3x Facebook kampaň
- 3x set bannerov

 

Typy kampane je možné vymeniť a využívať 
kedykoľvek počas roka.

Pravidelne pridávame nové kampane, ktoré 
sú Vám k dispozícií vrámci tohoto balíka.

Darčekové karty

Sprevádzkovanie darčekových kariet v systéme vrátane 
kompletného riešenia - komunikácia, propagácia. 
Printové spracovanie.

Vrátane grafiky a všetkých materiálov.

Vernostná zóna (Balík MEGA +)

Kompletné sprevádzkovanie 
vernostnej zóny na Vašej 
prevádzke - nastavenie typov 
kariet, výhod. Súčasťou je 
komunikácia, dodanie všetkých 
potrebných materiálov aj 
propagácia online / print.
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Ticketware Studio ticketware.sk Premium webstránka     1.

Prispôsobte vizuálne svoju webstránku vlastnej značke či mestu 

Webová šablóna kino a kultúra

Ticketware svojim klientom v súčasnosti ponúka dve 
šablóny. To však vôbec neznamená, že všetky tieto weby 
budú vyzerať rovnako.

Každý sa chce niečim odlíšiť a ponúknuť niečo navyše. 
Preto sme vytvorili pojem “Premium” webstránka. Ide o 
úpravu webovej šablóny podľa Vašich požiadaviek, či už 
sa jedná o vizuálnu podobu, alebo spôsob, akým sa na 
Vašom webe podávajú informácie návštevníkovi.

Možnosti sú nekonečné!

Čo obsahuje balík Premium

Základný balíček premium obsahuje:

- úpravu farieb webu podľa predstáv
- font podľa vašej vizuálnej identity
- rozšírené nastavenia (oblé rohy, tiene a iné efekty)
- individuálny prístup
- návrh nového vizuálu v cene

Individuálny prístup

Naša šablóna je platforma na ktorej občas vykonávame 
zmeny a stále prinášame novinky a vylepšenia.

Individuálny prístup k webu znamená, že s Vami 
konzultujeme každú zmenu, ktorá sa deje na webovej 
šablóne a prispôsobujeme ju Vášmu vizuálu.
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Ticketware Studio ticketware.sk Premium webstránka     1.

Premium webstránka
Prispôsobte vizuálne svoju webstránku vlastnej značke či mestu 

Automatická aktualizácia vizuálu

Vytvorenie špeciálnej stránky prináša niekoľko činností 
navyše. Keďže prinášame stále nové funkcie a webové 
moduly, je potrebné nové funkcie priebežne 
zapracovávať do Vášho vizuálu. Preto je poplatok za 
využívanie tejto služby platený ročne.

Cenník

Základný balík Premium stojí 99 eur ročne 
a obsahuje grafický návrh a aj implementáciu Vašich 
požiadaviek. 

Zásadnejšia úprava webu

Existujú aj situácie, kde je potrebné upraviť rozloženie 
webu či modulov webstránky, či už koncepciou alebo 
kvôli Vašej vizuálnej identite.

Vieme zapracovať aj zložitejšie požiadavky na úpravy 
obsahu či vizuálu. Kontaktujte nás s požiadavkami a 
vypracujeme cenový odhad.

Rozšírené služby

Okrem funkcie Premium ponúkame aj možnosť vytvoriť 
web komplet na mieru alebo rozšírenú technickú 
podporu pre weby, aby bol Váš web vždy správne 
nastavený.

Referencie

V súčasnosti prevádzkujeme vyše 250 webov fungujúcich na dvoch šablónach a viacerých verziách. V našom portfóliu sú 
desiatky Premium webov. Väčšina z nich obsahuje najmä farebné a vizuálne úpravy, ale nájdu sa aj také, ktoré používajú 
špeciálne vizuály, rozloženie webu a kreatívne prvky.

kinousmev.sk              mestskedivadlo.sk              stercentury.sk              kinostar.sk              astorka.sk              kino-lumiere.sk 
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Ticketware Studio ticketware.sk Webstránka na mieru     2.

Web navrhnutý špeciálne Vašim potrebám a vizuálnej identite

Naše dizajnové štúdio

Naši grafici, dizajnéri a vývojári pre Vás radi pripravia 
webstránku kompletne na mieru. Zakladáme si na 
perfektnom dizajne a použiteľnosti.

Webstránku optimalizujeme, aby dokázala ľahko predať 
ľudom vstupenky online, aby bola ľahko zobraziteľná na 
akomkoľvek mobile či tablete a aby si s ňou ľahko 
poradili vyhľadávače.

Weby, ktoré sme vytvorili na predaj vstupeniek a 
propagovanie podujatí, majú vyše 50 tisíc zobrazení 
mesačne. Spätnnú väzbu od týchto ľudí pretavujeme aj 
do našich projektov.

Vlastný vzhľad na platforme Ticketware

Cez náš systém prevádzkujeme vyše 250 webov, ktoré 
predávajú vstupenky a propagujú podujatia - na toto sa 
roky zameriavame a sme odborníci špecificky na tento 
segment.

Váš nový vizuál dizajnujeme s jedinečným prihliadnutím 
na funkcie systému Ticketware a na ich najlepšie využitie.

Naše webstránky vytvorené na mieru je možné 
administrovať rovnakými nástrojmi, ako základné webové 
šablóny. Je tiež možné vytvoriť aj špeciálne funkcie a 
moduly iba pre Vašu potrebu.

 

Technická podpora

S Vašim novým webom prevádzkovaným cez Ticketware 
zároveň zabezpečíme web administrátora, technickú 
podporu a vždy Vám bude k dispozícií človek, ktorý 
periodicky skontroluje web, jeho nastavenia a navrhne 
vylepšenia a úpravy.

Nemusíte sa ďalej trápiť s prevádzkou webu.

Váš starý web na novom systéme

Zachovajte pôvodný vzhľad webu na novom systéme!

Využívajte všetky výhody systému Ticketware na Vašom 
starom webe:

- automatická aktualizácia informácií zo systému
- vždy aktuálny program podľa harmonogramu 

  predstavení zo systému
- zbieranie kontaktov do systému

dostupné čoskoro
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Štýlová propagácia Vášho programu

Pomôžte návštevníkom s programom na večer!

Programový leták je veľmi užitočný nástroj na 
propagáciu diania u Vás. Ľudia si radi dopredu plánujú 
svoj týždeň - staňte sa jeho súčasťou!

Užitočné informácie

Leták obsahuje podrobnejšie informácie o hlavných 
podujatiach, kompletný časový harmonogram podujatí.
Ďalej informácie o Vašej prevádzke, kontaktné údaje na 
kino či sociálne siete.

Obsahuje tiež informácie o kúpe vstupeniek online, aby 
si mohol návštevník hneď zakúpiť vstupenky

Vizuál

Lákavý vizuál viac zaujme ľudí, aby si leták zobrali a aj 
ponechali. Spĺňa súčasné štandardy na kvalitnú a 
modernú grafiku. Zaujme aj mladších, ktorí skôr 
preferujú online komunikáciu.

Ako to funguje?

My vytvoríme celý leták po vizuálnej stránke a 
prispôsobíme ho Vašim požiadavkam. Následne Vám ho 
dodáme v jednoducho upravovateľnom formáte (.indd) a 
Váš grafik ho vie jednoducho a rýchlo vypĺňať obsahom. 
V prípade záujmu túto službu vieme poskytnúť aj my.

Rozloženie prvkov letáku zostáva vždy cca rovnaké, 
úpravy sa týkaju hlavne:

- farieb, textov a komunikovaných informácií
- rozloženia programu (podľa individuálnych potrieb)
- časového rozloženia (ak máte málo predstavení)
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Programový leták
Štýlová propagácia Vášho programu
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Prilákajte viac návštevníkov!

Marketingový nástroj

Darčeková karta je jednoduchý nástroj, ako prilákať viac návštevníkov. Takáto karta 
zďaleka nie je len jednorázová vianočná akcia, ale univerzálny darček ktorý môžu napríklad 
nakúpiť firmy svojim zamestnancom.

Dali sme si záležať, aby karta bola pekný darček. Jej súčasťou je viac verzií štýlového obalu 
z tvrdého lesklého papiera a niekoľko vyhotovení kariet. Obal a karty si môže divák pri 
kúpe zamieňať a personalizovať podľa toho, komu kupuje kartu.

Výhody a využitia darčekových kariet

- Vianočné a sezónne akcie
- Zaujímavá cena do (facebook) súťaží
- Predplatené karty pre firmy alebo Vašich zamestnancov a ich rodiny
- Môžete predávať kdekoľvek (informačné centrá, reštaurácie,…)
- Nemalá časť kariet prepadne alebo nikdy nedôjde k vyčerpaniu kreditu = Váš zisk

Nastavenie kariet v systéme Ticketware

Na pozadí v systéme je nutné nastaviť karty, ich ceny a pravidlá, ako sa s nimi na 
prevádzke pracuje. O toto sa postaráme my. Systém následne vygeneruje čiarové kódy 
kariet. Tie sa v určenom množstve vytlačia na karty.

Keď zákazník príde s kartou, zvolí si miesta a pri platbe podá pokladníkovi kartu. Pokladník 
čítačkou načíta kartu a tá sa automaticky použije na zaplatenie. Suma sa strhne v systéme z 
karty. Karta nie je čipová, ide o obyčajnú plastovú kartu s čiarovým kódom. Všetky 
transakcie prebiehajú u nás v systéme, čiže nie je možné vonkajšie zneužitie kariet.

V systéme je k dispozícií  kompletná štatistika kariet aj ich stavov. K používaniu tejto 
funkcie v systéme je dostupná komplet dokumentácia a pomocník.

Komplet grafika a kampaň

Čo je v cene služby? Poskytneme Vám všetky podklady:

- karty - potlačený obal karty, potlačené plastové karty (viac verzií dodávame postupne, 
  prípadne tematicky - Vianoce, Valentín…)
- plagáty a letáky na prevádzku vrátane grafiky
- online kampaň - informačný newsletter, článok na web, facebook príspevky a ilustrácie
- facebook kampaň

Predpripravené materiály, či vlastná grafika

Pre urýchlenie celého procesu máme predpripravené grafické materiály spolu s 
informáciami o karte a jej použití. Na požiadavku vieme pripraviť aj vlastnú grafiku.

Vďaka univerzalite grafiky však vieme dávať tlačiť materiály hromadne, a následne dodávať 
aj menšie množstvá kariet za nízku cenu. Zároveň vďaka tomu vieme častejšie obmieňať 
vizuály a dávať kupujúcim na výber väčšie množstvo motívov kariet. Je kľúčové, aby 
darčekové karty používalo čo najviac ľudí - potom bude možné nielen obmieňať motívy, 
ale dodávať aj v malých množstvách karty s konkrétnymi nápismi a venovaniami.

Rovnako dostanete k dispozícií návody a rôzne ďalšie informácie, aby Vaši pokladníci 
vedeli s kartami pracovať a aj ich predávať popri vstupenkách v rozhovore so zákazníkom.



Ticketware Studio ticketware.sk Vernostná zóna     5.

Poskytnite výhody pravidelným návštevníkom

Kompletné riešenie vernostnej zóny

Implementácia vernostnej zóny cez Ticketware nemôže 
byť jednoduchšia. Všety transakcie máte priamo v 
systéme, previazané s ostatnými funkciami. Zákazníci 
môžu čerpať výhody svojich účtov a kariet aj pri online 
predaji.

Všetko nastavíme

Skonzultujeme s Vami, aké su možnosti nášho systému a 
aké výhody a karty chcete poskytnúť svojim klientom. 
Následne Vám všetko nastavíme. Z Vašej strany 
potrebujeme, aby ste nám spísali Vašu predstavu a 
vytvoríme návrh celého vernostného systému.

Vernostnú zónu Vám nastavíme aj na web, aby si 
návštevníci vždy našli všetky potrebné informácie.

Kompletné riešenie

Postaráme sa nielen o systémové nastavenie, ale aj o 
všetko okolo. Vytvoríme vizuál Vašich kariet, plagáty, 
prospekty. Máme predpripravené tlačoviny:

- registrácia do vernostného programu
- leták s popisom výhod
- printové propagačné materiály

Propagačná kampaň

Úspech vernostnej zóny tkvie v dobrom 
odkomunikovaní. Postaráme sa o propagáciu celej 
vernostnej zóny - pripravíme rozsiahle podklady, aby táto 
informácia nikomu neunikla. 

Okrem iného pripravíme:

- informácie u Vás na webe, v plátne, na podstránkach
- bannerovú kampaň
- facebook kampaň
- newsletter kampaň

 

Štatistiky a informácie

Softvér zbiera informácie o používaní kariet a 
vyhodnocuje celý vernostný systém. Kedykoľvek si viete 
pozrieť všetky transakcie a aj administrovať karty Vašich 
návštevníkov. 
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Vernostná zóna
Poskytnite výhody pravidelným návštevníkom

Čo náš vernostný systém návštevníkovi ponúka?

- vie zbierať body za každý nákup vstupeniek
- za body môže získavať zľavy
- nákup tovaru za body v bufete
- platené karty s rôznymi výhodami
- možnosť previazať s darčekovou poukážkou (čoskoro)
- možnosť ako prvým rezervovať/kúpiť vstupenky o  
  niekoľko dní skôr ako bežný návštevníkom
- predpremiéry pre členov
- informácie o novinkách ako prvým prostredníctvom 
  newslettrov
- špeciálne sezónne zľavy
- zľavy navyše na menej zaujímavé filmy
- súťaže (ak napr. kino dostane od distribútora nejaké 
  reklamné predmety)
- akcia pre narodeninových oslávencov - napr. malý pop-
  corn zdarma a pod.

Aké výhody z toho plynú Vám

- vyššia návštevnosť
- návštevnosť aj menej populárnych podujatí
- zákazníci budú mínať viac v bufete
- zisk z predaja vernostnej karty
- nie všetky body a výhody zákazníci vyčerpajú, 
  prepadnuté karty = zisk pre Vás
- program si viete vystavať na mieru
- marketing v cene

Tým, že máme množstvo materiálov predpripravených a 
máme skúsenosti s implementáciou takéhoto systému, 
dokážeme celú vernostnú zónu sprevádzkovať rýchlejšie. 

Cenník

Vernostnú zónu pre jej komplexnosť naceňujeme 
individuálne.

Pošlite nám informácie, čo od vernostného systému 
očakávate a my spravíme analýzu - čo je možné spraviť a 
ako sa dostaneme k výsledku. Zadáme si termíny a 
začneme na tom pracovať.

Prakticky okamžite po zadaní náš marketingový tím 
začne vypracovávať materiály a komplet
komunikačnú stratégiu.

Nechajte všetko na nás

Ak nemáte predstavu o tom, ako by mohol u Vás vyzerať 
vernostný systém, nechajte všetko na nás!

Vypracujeme komplet návrh a ten Vám odprezentujeme. 
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Príprava podkladov pre náš reklamný systém

Reklamné bannery

Naše grafické štúdio mesačne vyrobí 10 setov bannerov. 
Robíme kompletné bannerové sety pre akúkoľvek 
príležitosť:

- podujatia, udalosti
- propagácia Vašej prevádzky a značky
- propagácia sponzorov a reklamných partnerov

Grafika prispôsobená našim webom

Bannery vytvárame špeciálne pre naše weby. Najlepšie 
vieme, ako vytvoriť nerušivú grafiku, ktorá zaujme na prvý 
pohľad.

Venujeme sa reklame osobitne na počítači, ale aj na 
mobile a tablete, aby mala reklamná plocha čo najvyššiu 
možnú efektivitu.

 

Rozmery, aké potrebujete

Štandardne vytvárame grafiku na 6 rôznych rozmerov, 
ktoré sa používajú v Ticketware. Vieme však pripraviť aj 
iné rozmery, ak chcete bannery využívať mimo našich 
webov.

Základný balík obsahuje:

- Leaderboard 768 x 90 px
- Skyscraper 160 x 600 px
- Square 305 x 305 px
- Plátno 635x357 px
- Mobil Mini 300 x 50 px
- Mobil Maxi 300 x 100 px

Podklady

Oceníme všetky podklady, ktoré nám poskytnete. Ak nič 
nemáte a neviete, čo by sa najlepšie hodilo, nechajte to 
na nás. Vyberieme ilustrácie vo fotobanke a dáme Vám 
ich schváliť.

Rôzne bannery vyžadujú rôzne ilustrácie, so všetkým Vám 
poradíme.

Bannery vieme aj animovať a vytvárať rôzne kreatívne 
kampane.
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Spropagujte predaj vstupeniek online na Vašej prevádzke

Viac vstupeniek cez internet

Naša kampaň je zameraná na spropagovanie možnosti 
kúpy vstupeniek online. Komunikuje všetky distribučné 
kanály vstupeniek, možnosti ich doručenia aj overenia. 
Priláka mladšieho návštevníka.

Návštevníci chcú kupovať vstupenky cez internet. Ak je 
takýto nákup u Vás novinka, alebo chcete zvýšiť podiel 
online nákupov a odľahčiť pokladňu, táto kampaň je 
určená presne Vám.

Online kampaň

Pripravili sme set bannerov, ktorý nasadíme na Váš web. 

Na web zároveň prídame článok, ktorý propaguje nákup 
a jednoduchý návod ako na to. Sú v ňom komunikované 
aj možnosti doručenia na mobil a mobilná aplikácia.

 

Printová kampaň

Pre náročnejších máme pripravenú aj printovú kampaň.

Skladá sa z plagátov veľkosti A1 v rôznych vyhotoveniach 
(je možné z nej napr. vyskladať stenu). Ďalej máme 
pripravené letáčiky veľkosti vizitky, ktoré su určené na 
rozdávanie ku každému nákupu, k vstupenkám.

Máme k dispozícií aj stojan s ilustráciou mobilu, ktorý sa 
umiestni priamo na sedadlá v sále.
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Nestíhate sa venovať pravidelnej príprave newslettrov? Nechajte to na nás!

Aký je prínos newslettrov?

Newsletter je rýchly spôsob, ako využiť kontakty na 
Vašich návštevníkov v systéme a pravidelne im odosielať 
e-mailové správy s Vašim programom, novinkami a inými 
obchodnými zdeleniami.

Odoslanie newslettra je základná funkcia v systéme. Hoci 
jeho odoslanie je záležitosť pár desiatok minút, je 
jednoduchšie nechať to na nás. O newsletter sa 
postaráme z vizuálnej aj obsahovej stránky a pravidelne 
budeme kontrolovať jeho zobrazenia, dosah a efektivitu.

Využite svoju databázu e-mailových kontaktov a 
zvýšte návštevnosť Vašich podujatí!

Máte prehľad o kontaktoch na Vašich zákazníkov? 
Prinášate im novinky o dianí u Vás prostredníctvom 
newslettrov?

E-mailové kontakty sú zozbierané z Vašej webstránky, 
kde sa Vaši návštevníci prihlásili na odber newslettrov. 
Časť e-mailových kontaktov pochádza z online rezervácií 
a nákupu.

O kampani

Nastavíme Vám do systému Váš personalizovaný 
newsletter - vo Vašich farbách, s Vašim logom a 
kontaktnými údajmi.

Následne zaplníme obsah zaujímavými podujatiami a 
novinkami, ktoré komunikujete na webe. Môžete nám 
zaslať aj konkrétne požiadavky, ak potrebujete promovať 
konkrétne podujatia.

Newsletter odošleme na periodickej báze, buď raz 
týždenne, 2x týždenne, alebo raz mesačne - vždy v 
dohodnutom dni a čase.

Štatistiky o zaslaných newslettroch nájdete v systéme 
Ticketware. V štatistike nájdete aj počet ľudí, ktorí 
newsletter otvorili a dokonca aj informácie o tom, či klikli 
na niečo v newslettri.

Takýmto spôsobom viete jednoducho vyhodnotiť 
efektivitu kampane.



Ticketware Studio ticketware.sk Facebook kampane     11.

Prepracovaná facebook kampaň s grafikou na kľúč

Komplexné facebook kampane

Potrebujete pomôcť s rozbehnutím Vášho facebookového konta či máte zaujímavé 
podujatie, ktoré by si zaslúžilo špeciálnu propagáciu? Alebo pripravujete súťaž? Radi Vám 
s tým pomôžeme.

Facebook je ideálny na propagáciu podujatí, treba len vedieť ako na to! Využite naše 
služby. Pripravíme Vám marketingový plán spolu s textami a obrázkami. Na Vás ostane už 
len mať dostatočné množstvo vstupeniek :-)

Príklad facebook kampane

Máte zaujímavé podujatie alebo interpreta, ktorý u Vás vystúpi. Pár mesiacov dopredu 
nám zadáte vytvorenie facebook kampane, ktorá by mala propagovať toto podujatie.

- vytvoríme koncept komunikácie
- vytvoríme ilustračný obrázok v hlavičke Vašej facebook stránky “cover photo”
- vytvoríme a napíšeme statusy, vytvoríme ilustračné grafiky k príspevkom
- vytvoríme časový harmonogram kampane a kedy sa majú príspevky odoslať
- vložíme priamo na Váš profil pripravené príspevky a naplánujeme ich automatické 
  odoslanie podľa harmonogramu
- alternatívne vieme príspevky pripraviť s jednoduchým návodom, pokiaľ ich chcete na svoj 
  profil pridávať sami
- pomôžeme Vám s nastavovaním reklamy na facebooku, zvýrazňovaním príspevkov či 
  vytváraním grafiky pre reklamu - čokoľvek, čo potrebujete

Všetky príspevky naplánujeme priamo na facebooku

Facebook umožňuje s predstihom vytvoriť príspevky a naplánovať ich automatické 
odoslanie. Vytvoríme harmonogram kampane a podľa nej nastavíme odosielanie 
príspevkov. Vyhráme sa s časom odosielania aj statusmi, aby bola kampaň čo 
najefektívnejšia.


