
POLSKIE IMPREZY
WSPIERAMY

OFERTA



sprzedaż biletów online

konto partnerskie

raporty sprzedaży

pobieranie raportow pdf/exel

kody promocyjne

zintegrowana aplikacja mobilna do weryfikacji uczestników

ebilety do poprania/wydrukowania

FUNKCJONALNOŚĆ

BUY



konfiguracja wydarzeń

możliwość kreowania biletów promocyjnych, rodzinnych itp.

peł na kontrola nad terminami dostępności biletów

kontrola nad ilością sprzedawanych biletów - ebilety

organizacja konkursów - tworzenie kodów promocyjnych

konfiguracja płatności za wysyłkę biletu 

raporty sprzedaży - pdf /exel

KONTO PARTNERSKIE
MOŻLIWOŚCI

BUY



zakupy biletów

historia zamówień

 zachowane dane teleadresowe

KONTO KLIENTA
MOŻLIWOŚCI

BUY



Dzięki zintegrowanej aplikacji mobilnej Partner ma możliwość  
weryfikacji uczestników przed wejściem na imprezę lub pod-
czas wydawania biletu. Aplikacja zawiera program skanujący 
kody QR na urządzeniach z systemem Android.

Czym są kody QR?

Kody QR (czyli Quick Response Code) to kody kreskowe pozwa-
lające na zapisanie dużej ilości danych.

QR cody  mają międzynarodowe standardy, są bardzo bezpiecz-
ne i można je wczytywać nawet, gdy ich powierzchnia jest w 30% 
uszkodzona lub zasłonięta.

APLIKACJA MOBILNA
DLA PARTNERA



Secure Socket Layer to protokół szyfrowania połączenia wyko-
rzystywany do zabezpieczania danych przesyłanych pomiędzy 
użytkownikiem a serwerem.

Czym jest Certyfikat SSL?

Certyfikat SSL to narzędzie poświadczające wiarygodność 
bilety24.uk. SSL jest gwarantem zachowania poufności danych 
i całej komunikacji.

Liczy się zaufanie Twojego klienta!

 CERTFIKAT SSL
gwarancja bezpieczeństwa 

klienta oraz biletu



 Naszym Partnerom oferujemy wyjątkowo korzystne warun-
ki współpracy, w tym przejrzysty system rozliczeń. Oferujemy 
sprzedaż za pośrednictwem platformy bilety24.uk - 
wykorzystu-jąc nasze media, aplikacje mobilne oraz fanpage 
na Facebook i Instagramnie.

OFERUJEMY

dystrybucja biletów za pośrednictwem serwisu bilety24.uk 

kompleksowa obsługa na każdym etapie współpracy  

działania promocyjne i marketingowe

szybka realizacja zamówień

BUY



Otrzymujesz wsparcie na każdym etapie realizacji kampanii. 
Dzięki naszym mediom skutecznie promujemy wydarzenia na 
wielu płaszczyznach poprzez: 

www.polishadvertiser.uk

portale ogłoszeniowe - www.polonia24.uk - 

www.polonia24.co.uk  - www.angolia.co.uk 

aplikacje mobilne Anonse i katalog firm Anonse  

profile społecznościowe  f acebook - instagram

PATRONAT MEDIALNY
WSPARCIE / PROMOCJA
imprez, klubów, eventów

http://www.polishadvertiser.uk
http://www.polonia24.uk
http://www.polonia24.co.uk
http://www.angolia.co.uk


Portale ogłoszeniowe 

300.000 odwiedzin miesięcznie!
 PolishAdvertiser.uk 

135.000 odsłon każdego 
miesiąca !
Funpage Facebook 

34.000 fanów!

ZASIĘG MEDIALNY
statystyki



 WSPÓŁPRACA - PROMOTORZY

www.facebook.com/bilety24.uk
www.facebook.com/PolskieImprezyAnglia
www.facebook.com/polskie.imprezy.WielkaBrytania 
www.facebook.com/polskie.imprezy.birmingham 
www.facebook.com/polskie.imprezy.w.Londynie 
www.facebook.com/biletercouk
www.facebook.com/PolishEventsUK
www.facebook.com/polskie.imprezy.manchester 
www.facebook.com/polonia24.uk

www.facebook.com/groups/londyn
www.facebook.com/groups/polacybham
www.facebook.com/groups/tablica.ogloszen.londyn 
www.facebook.com/groups/ogloszeniawestbromwhich 
www.facebook.com/groups/polski.marketplace.uk 
www.facebook.com/groups/ogloszenia.west.midland 
www.facebook.com/groups/ogloszenia.wiadomosci.uk

Sebastian Owczarek
Podkreślenie
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Bilety24 UK Ltd 
7 Station Parade
Uxbridge Road

W5 3LD
 Greater London

T: 020 8719 0066 
@: contact@bilety24.uk

Jesteś zainteresowany ofertą?
Skontaktuj się z naszym doradcą!

mailto:contact@bilety24.uk



