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01�Představení

,EP�KTNF
Nejsme nováčci. TicketLIVE je výsledkem mnohaleté praxe 
v kultuře. Spolupracujeme s firmou BrainZone – 
management předních českých kapel (např. Chinaski, Lucie, 

Anna K. B�EBM�³), PR agentura a hudební vydavatelství. Díky 

zkušenostem, kontaktům a zázemí, které máme, vám 
můžeme poskytovat ty nejlepší služby na vysoké úrovni.

1SPč tP�EěM¨NF
Chceme být nejlepší. Chceme lidem přinášet opravdové 
zážitky.�Chceme, aby se podstata zábavy vrátila zpět 
ke kořenům. Bavte se naživo, protože naživo je to nejlepší.

/B�F�NJTF
O naše zákazníky se postaráme. 
Už žádné složitosti a nejasnosti.

Jděte a bavte se�



Spolu- 
pracujeme s…02�

#SBJO;POF
7ZEBWBUFMTL¨�B�IVEFCO³�BHFOUVSB�[BKJ�UFO³�13�
CPPLJOH�B�NBOBHFNFOU�LBQFM�

#ezpečnostní�BHFOUVSB�
"SFT�(SPVQ
%PIM³ ³ na naše i vaše bezpečí�

$FTUPWO³�BHFOUVSB�*OWJB
1PTLZUVKF�O¨N�LBNFOO¯�QPCPDLZ�QSP�QPIPEM³�OB�JDI�
[¨LB[O³LV�

#BOET.BSLFU
*OUFSOFUPW��PCDIPE�TQFDJBMJ[VK³D³�TF�OB�LSFBUJWO³�LPODFQDJ�
QSPEVLDJ�B�QSPEFK�NFSDIBOEJTJOHV�QSP�QSFEO³�DFTL¯�B�
TMPWFOTL¯�LBQFMZ�B�JOUFSQSFUZ� 4QPMVQSBD³�T�#BOETNBSLFU�W¨N�
NV[FNF�OBC³EOPVU�UP�OFKMFQ�³�PE�WB�JDI�PCM³CFO�DI�JOUFSQSFUV�
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naživo je  
to nejlepší

Motto

/BC³[³NF�WTUVQFOLZ�
Oa aLDF�LEF�UP� JKF�
QSPUP F

V dnešní době se můžete snadno bavit i u televize či 
na internetu, ale my věříme, že naživo je to nejlepší. 
Spolupracujeme se zajímavými lidmi a vy se o tom 
můžete snadno přesvědčit.
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04� Naše 
pilíře

+FEOPEVDIPTU
Používat nás je radost, zvládne to úplně každý.

*OUVJUJWO³�QSPTUřFE³
Jako byste s námi byli odjakživa.

Př³NPčBSPTU
Objednej, jdi a bav se.

,PNQMFYO³�TMV CB
Vstupenka na event a doplňkové služby – 
parkování, merchandise, ...

4QPLPKFO��[¨LB[O³L
Kvůli nim to celé vzniklo, „plný dům“ dělá zábavu.

;NěOB�[QůTPCV�QPř¨E¨O³�
a u ³W¨O³�VE¨MPTU³
Přesvědčte se sami.
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0#�Jak to 
děláme?

0CKFEOBU
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Liptovský
Mikuláš

%PCS¯�W[UBIZ�KTPV�QSP�O¨T�WFMNJ�EVMF JU¯�

PC[WM¨�U�QBL�UZ�TPVTFETL¯��/BC³[³NF�QSPUP�

[¨ JULZ�J�QSP�DFM¯�4MPWFOLP�

/PWF�O¨T�OBKEFUF�UBL¯�OB�W³DF�OF ����

LBNFOO�DI�QPCPDL¨DI�QP�DFM¯�4MPWFOTL¯�

SFQVCMJDF�
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,PNQMFYO³�[BKJ�těO³��
LPOHSFTů a kPOGFSFOD³
"LSFEJUBčO³�TZTU¯NZ�

0ECBWFO³�WTUVQV�
v místě konání akce
;BKJ�UěO³�QPLMBEO³DI�TMV FC�

0OMJOF�QPEQPSB�QSPEFKF�

3FQPSUJOH�EBU�

"LUV¨MO³�[¨[OBNy o pPčUV��
O¨W�UěWO³Lů v m³TUě kPO¨O³�BLDF
5JTL�LBSFU

Nejsme jen 
tiskárna 
na lístky

08�



4SP[VNJUFMně

1řáUFMTLZ

&GFLUJWně

09�Naše logo

Způsob 
komuni-
kace
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Kdo nás
používá

/FEěM¨NF�SP[E³MZ�EWFřF�Oa nB�F�BLDF�
NBK³�PUFWřFO¯�½QMOě v�JDIOJ��,B E��TJ�
OBKEF�UP�TWPKF�

/BC³[³Ne řF�FO³�O¨LVQV�QSP�LB EPV�
WěLPWPV�TLVQJOV��+FEOJ�EBK³�QřeEOPTU�
NPCJMO³�BQMJLBDJ�ESV[³�UBCMFUu čJ�QPč³UBči 
a mZTM³Ne i na tZ�LUFř³�TJ�S¨EJ�[BTLPč³�
Qř³NP�Oa něLUFSPu z nB�JDI�QPCPčFL�
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Ticketlive 
v číslech
$P�[a v[OJLFN�TU¨MP
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WZQJU�DI�L¨W

EFDJCFMů

QSPWPMBO�DI�WUFřJO

IPEJO�QSPHSBNPW¨O³
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VL¨[BU�J�GBLUB��$P�TF�[B�LS¨ULPV�EPCV�

OB�FIP�QVTPCFO³�QPWFEMP�[SFBMJ[PWBU�B�OB�
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Spojte se 
s námi
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