Uw online verkoop een
boost geven?
TicketTrigger is hèt alternatief voor eSRO

TicketTrigger is een geavanceerde online
ticketing oplossing voor culturele organisaties
die SRO gebruiken. De software is het resultaat
van een jarenlange samenwerking tussen Zicht
online en het team achter SRO.
TicketTrigger sluit naadloos aan op de SRO
configuratie en is daarmee volledig gericht op
de behoeften van zowel kleine als grote venues.

Geavanceerde
features

Gemakkelijk overstappen
in minder dan 3 weken

Wie gebruiken
TicketTrigger al?

Naast de bekende eSRO opties

Als standaard oplossing kunnen

Onze gebruikers zijn onder

biedt TicketTrigger een bewezen

het SRO en TicketTrigger

andere: Het Koninklijk

optimale online ervaring voor

team u snel overzetten.

Concertgebouw, International

uw klanten. Van het downloaden

U heeft geen aparte website

Film Festival Rotterdam,

van tickets in het persoonlijke

nodig, TicketTrigger bevat een

Nederlandse Bachvereniging,

klantportaal, persoonlijke

gebruiksvriendelijk overzicht

Koninklijk Concertgebouworkest,

meldingen tot geavanceerde

van alle events, series en

Concertgebouw Brugge,

abonnementenverkoop.

lidmaatschappen. Ook zijn

deSingel, Opera Ballet

Meer selfservice en hogere

maatwerkoplossingen mogelijk

Vlaanderen en Antwerp

(mobiele) conversie en dus

van aanvullende opties tot

Symphonic Orchestra, maar

minder telefoontjes en vragen

en met een volledige nieuwe

bijvoorbeeld ook PSV,

aan de ticketbalie.

website.

FC Utrecht en Vitesse en AZ.

Alle voordelen van TicketTrigger op een rij
•

Naadloze aansluiting van uw SRO configuratie

•

op uw online verkoopsite
•

De SRO rule engine online even krachtig

abonnementen
•

inzetten als via de back-office
•
•

Online kopen en verlengen van complexe
Deeplinks voor kortings- of vroegboek-acties
voor specifieke klantgroepen of sponsoren

Gepersonaliseerde verkoop aangepast op uw

•

Google Tag Manager en e-commerce tracking

huisstijl

•

Koppelingen met marketing automation

Selfservice portaal voor uw klanten met onder

software zoals Blueconic, Selligent, Iqonomy

andere het ophalen van reserveringen en het

•

Donaties bij afrekenen

downloaden van eTickets

•

Contactvoorkeuren

•

Guest checkout

•

100% AVG ready

•

Medebestellers registreren

•

Werkt op alle devices, dus ook op smartphone

•

Dynamische meldingen en aanbiedingen op
basis van winkelmandje, klant en tijd

•

en tablet
•

Alle gangbare betaalmogelijkheden

Gebruik van alle SRO cadeaubonnen, coupons
en vouchers

•

Online betalingen en incasso, loyaliteitspunten

•

Gebruiksvriendelijke stoelkeuze

•

Mooi geïntegreerde up en cross sales
voor bijvoorbeeld inleidingen, CD’s en
programmaboekjes

•

Lidmaatschapsvoordelen (eerder kopen, korting)

TicketTrigger
TicketTrigger wordt ontwikkeld door Zicht online uit Rotterdam.
ESB-TSB (dat nu onderdeel is van SeatGeek) is de reseller en verzorgt
de implementatie en de service.

Geïnteresseerd in een demo?
Neem dan contact op met Françoise:
francoise@esbtsb.com
06-21267128
Event Software Benelux BV & Ticketing Software Benelux BV
Prins Hendrikkade 21 – 4, 1012 TL Amsterdam

Zicht online

SRO

