
DÉ	  ONLINE	  TICKETSHOP	  VOOR	  THEATER	  EN	  ENTERTAINMENT	  
	  
Tickets	  voor	  theater,	  evenementen,	  musical,	  musea,	  attracties	  en	  meer	  
De	  verkoop	  van	  tickets	  via	  het	  internet	  is	  een	  onmisbaar	  onderdeel	  van	  de	  ticketverkoop.	  	  
Door	  de	  toenemende	  populariteit	  van	  het	  online	  reserveren	  en	  het	  gigantische	  aanbod	  aan	  
verkoopkanalen,	  is	  het	  voor	  de	  consument	  lastig	  om	  nog	  zeker	  te	  zijn	  dat	  een	  eerlijke	  prijs	  voor	  het	  
ticket	  wordt	  betaald.	  	  
	  
TrioTicket	  is	  dan	  ook	  een	  officieel	  online	  verkoopkanaal	  waarbij	  de	  tickets	  voor	  de	  scherpst	  mogelijke	  
prijs	  worden	  aangeboden,	  altijd	  in	  samenspraak	  met	  de	  gerechtigde	  organisator.	  	  Wij	  staan	  vermeld	  
als	  officieel	  verkoopkanaal	  op	  de	  website	  ‘Weet	  waar	  je	  koopt’,	  betaal	  niet	  teveel	  voor	  je	  
toegangskaarten!	  De	  kracht	  van	  TrioTicket	  is	  de	  combinatie	  tussen	  online	  ticketverkoop	  en	  online	  
marketing.	  
	  
Hoe	  werkt	  TrioTicket.nl?	  
U	  bepaalt	  als	  organisator	  tegen	  welke	  prijs	  de	  tickets	  aangeboden	  worden	  op	  TrioTicket.nl.	  Hierbij	  
maakt	  u	  gebruik	  van	  verschillende	  categorieën,	  waaronder:	  vroegboek,	  regulier	  en	  last-‐minute.	  	  
U	  kunt	  de	  prijzen	  per	  categorie	  aanpassen	  en	  daarbij	  de	  reguliere-‐	  of	  actieprijzen	  	  
publiceren.	  Het	  voordeel	  kan	  bestaan	  uit	  een	  prijskorting	  of	  andere	  vorm	  zoals	  een	  gratis	  
consumptie.	  TrioTicket	  verzorgt	  vervolgens	  de	  online	  marketing	  en	  bereikt	  een	  grote	  groep	  
potentiële	  bezoekers	  voor	  uw	  activiteit.	  
	  
Dit	  doen	  wij	  anders	  voor	  u	  als	  organisator	  
-‐	  TrioTicket	  maakt	  het	  mogelijk	  via	  het	  internet	  intensieve	  online	  marketing	  te	  voeren.	  	  
	  	  Uw	  activiteit	  is	  zichtbaar	  op	  vergelijking-‐	  en	  entertainmentsites.	  
-‐	  U	  betaalt	  uitsluitend	  15%	  commissie	  per	  verkochte	  ticket,	  waarvan	  5%	  direct	  geïnvesteerd	  	  
	  	  wordt	  in	  de	  online	  marketing	  campagne.	  
-‐	  U	  heeft	  24/7	  toegang	  tot	  ons	  systeem.	  
	  
Dit	  doen	  wij	  anders	  voor	  de	  consument	  
	  -‐	  Razendsnel	  zoeken	  en	  boeken	  op	  het	  systeem	  van	  TrioTicket,	  zonder	  in	  te	  loggen.	  
-‐	  	  Slechts	  €2,50	  reserveringskosten	  per	  boeking	  (dus	  niet	  per	  ticket!).	  
-‐	  	  Uitsluitend	  de	  best	  beschikbare	  prijzen	  worden	  gepubliceerd.	  
-‐	  	  De	  consument	  betaald	  nooit	  meer	  dan	  de	  reguliere	  prijs	  voor	  een	  ticket.	  
-‐	  	  Tickets	  reserveren	  kan	  direct	  online.	  
-‐	  	  Na	  betaling	  direct	  de	  tickets	  op	  het	  beeldscherm	  en	  via	  mail.	  
	  
Wat	  doen	  we	  nog	  meer?	  
Promotie	  Service	  
Wij	  hebben	  een	  groot	  netwerk	  binnen	  de	  landelijke	  media.	  Indien	  u	  een	  specifieke	  mediapartner	  
zoekt	  	  geven	  wij	  hier	  invulling	  aan.	  	  
	  
Ticketing	  op	  maat	  
Wij	  verzorgen	  uw	  online	  ticketing	  systeem,	  van	  publicatie	  tot	  afhandeling.	  U	  bepaalt	  zelf	  de	  
voorwaarden	  en	  wij	  maken	  het	  systeem	  in	  uw	  eigen	  huisstijl.	  
	  	  
Meer	  informatie?	  
Voor	  meer	  informatie	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  via	  info@triomedia.nl	  of	  023	  -‐	  3030105	  of	  meld	  u	  aan	  
op	  www.trioticket.nl	  
	  
TrioTicket	  is	  uw	  partner	  in	  ticketing	  service	  gecombineerd	  met	  online	  marketing	  
	  


