Online verkoop een
boost geven?
TicketTrigger is hèt alternatief voor eSRO

TicketTrigger Voetbal is een geavanceerde
ticketshop voor betaaldvoetbalclubs die meer
uit SRO willen halen.
Het vervangt de complete online verkoop met
een betrouwbare en flexibele oplossing.
TicketTrigger Voetbal is helemaal gericht op
de behoeften van de fans van zowel kleine als
grotere clubs.

Geavanceerde
features

Makkelijk
overstappen

Wie gebruiken
TicketTrigger al?

Naast de bekende eSRO opties

Omdat onze oplossing exact

De software wordt succesvol

biedt TicketTrigger een bewezen

dezelfde data gebruikt als jouw

gebruikt door PSV, Vitesse, FC

optimale online ervaring voor al

eSRO oplossing is overstappen

Utrecht, Heracles, AZ, FC Twente,

je klanten. Van het downloaden

een fluitje van een cent. Met een

PEC Zwolle & Willem II.

van tickets in het persoonlijke

zeer eenvoudige beheerinterface

klantportaal tot geavanceerde

regel je zelf alles snel in. Zodra

seizoenskaartverkoop.

wij TicketTrigger hebben gestyled

Meer selfservice en hogere

in jouw huisstijl, kun je jouw fans

(mobiele) conversie; dus minder

gebruik laten maken van de

telefoontjes en vragen aan de

software.

service desk.

Enkele voordelen van
TicketTrigger Voetbal op een rij
•
•

Werkt op alle devices, dus ook

•

Makkelijk kaarten als resale aanbieden

smartphone en tablet

•

Identificatie met iDIN, geen paspoorten of

Naadloze aansluiting van uw SRO configuratie
op uw online verkoopsite

•

bezoek aan de balie
•

De SRO rule engine even krachtig inzetten
online als via de back-office

Online kopen en verlengen van complexe SCC
of passe-partouts.

•

Deeplinks voor kortings- of vroegboek-acties

•

Meer informatie en beelden per vak

•

Vakken filter op oa. stoelen naast elkaar,

•

Flexibele Queue-it integratie

prijs en ligging.

•

Online betalingen en incasso

Instelbare rechten per Wedstrijd of SCC bij

•

Gebruiksvriendelijke stoelkeuze

kopen/reserveren/verlengen

•

Mooi geïntegreerde up en cross sales voor

•
•

voor specifieke klantgroepen of sponsoren

Selfservice portaal met oa. het ophalen van
reserveringen, eigen stoel kopen, loyalty points

bijvoorbeeld parkeerkaarten
•

mooie eTickets

Duidelijke meldingen, makkelijke werking,
minder vragen van fans & hogere conversie

•

Medebestellers veilig registreren

•

Google Tag Manager en e-commerce tracking

•

Zakelijke opties (app koppeling, kaarten

•

Koppelingen mogelijk met marketing

doorsturen)

automation software zoals Blueconic, Selligent,
Iqonomy

TicketTrigger

Geïnteresseerd in een demo?

TicketTrigger Voetbal wordt ontwikkeld door

Neem dan contact op met Sybolt Ettema:

Zicht online uit Rotterdam.

Sybolt@Zicht.nl
010-2210200

