
Naživo je 
to na jlepšie



 

01/ Predstavenie
02/ Spolupracujeme s…
03/ Motto
04/ Naše piliere
05/ Ako to robíme?
06/ Vždy sme vám boli blízko…
07/ …a teraz ešte bližšie
08/ Nie sme len tlačiareň na lístky
09/ Naše logo
10/ Spôsob komunikácie
11/ Kto nás používa
12/ Ticketlive v číslach
13/ Naše portfólio
14/ Festivalmi nekončíme :-)
15/ Spojte sa s nami

ObsahObsahObsahObsahObsahObsahObsahObsah



 

01/ Predstavenie
02/ Spolupracujeme s…
03/ Motto
04/ Naše piliere
05/ Ako to robíme?
06/ Vždy sme vám boli blízko…
07/ …a teraz ešte bližšie
08/ Nie sme len tlačiareň na lístky
09/ Naše logo
10/ Spôsob komunikácie
11/ Kto nás používa
12/ Ticketlive v číslach
13/ Naše portfólio
14/ Festivalmi nekončíme :-)
15/ Spojte sa s nami

0101////Predstavenie

Kto sme
Nie sme nováčikovia. TicketLIVE je výsledkom 
mnohoročnej praxe v kultúre. Spolupracujeme s fi rmou 
BrainZone – management predných českých kapiel (napr. 
Chinaski, Lucie, Anna K. a ďalší), PR agentúra a hudobné 
vydavateľstvo. Vďaka skúsenostiam, kontaktom a zázemiu, 
ktoré máme, vám môžeme poskytovať tie najlepšie služby 
na vysokej úrovni.

Prečo to robíme
Chceme byť najlepší. Chceme ľuďom prinášať skutočné 
zážitky. Chceme, aby sa podstata zábavy vrátila späť ku 
koreňom. Bavte sa naživo, pretože naživo je to najlepšie.

Naša misia
O našich zákazníkov sa postaráme. Už žiadne zložitosti 
a nejasnosti.

Choďte a bavte sa.



0202//Spolu-
pracujeme s…

BrainZone
Vydavateľská a hudobná agentúra, 
zabezpečenie PR, booking 
a management kapiel.

Cestovná agentúra Invia
Poskytuje nám kamenné pobočky pre pohodlie 
našich zákazníkov.

BandsMarket
Internetový obchod špecializujúci sa na kreatívnu koncepciu, 
produkciu a predaj merchandisingu pre predné české a slovenské 
kapely a interpretov. Spoluprácou s BrandsMarket vám môžeme 
ponúknuť to najlepšie od vašich obľúbených interpretov.

BrainZone
Vydavateľská a hudobná agentúra, 
zabezpečenie PR, booking 
a management kapiel.

Cestovná agentúra Invia
Poskytuje nám kamenné pobočky pre pohodlie 
našich zákazníkov.

BandsMarket
Internetový obchod špecializujúci sa na kreatívnu koncepciu, 
produkciu a predaj merchandisingu pre predné české a slovenské 
kapely a interpretov. Spoluprácou s BrandsMarket vám môžeme 

Bezpečnostná agentúra
Ares Group
Dohliada na naše i vaše bezpečie.

Bezpečnostná agentúra
Ares Group
Dohliada na naše i vaše bezpečie.



Spolu-
pracujeme s… 0303///03/0303/03/Motto

naživo je
to na jlepšie

Ponúkame vstupenky na 
akcie, kde to žije, pretože

V dnešnej dobe sa môžete ľahko zabaviť aj u televízie 
či na internete, ale my veríme, že naživo je to 
najlepšie. Spolupracujeme so zaujímavými ľuďmi 
a vy sa o tom môžete ľahko presvedčiť.



Jednoduchosť
Používať nás je radosť, zvládne to úplne každý.

Intuitívne prostredie
Akoby ste s nami boli odjakživa.

Priamočiarosť
Objednaj, choď a bav sa.

Komplexná služba
Vstupenka na event a doplnkové služby
– parkovanie, merchandise…

Spokojný zákazník
Kvôli nim to celé vzniklo, „plný dom“ robí zábavu.

Zmena spôsobu organizo-
vania a užívania udalosti
Presvedčte sa s nami.

Jednoduchosť
Používať nás je radosť, zvládne to úplne každý.

Intuitívne prostredie
Akoby ste s nami boli odjakživa.

Priamočiarosť
Objednaj, choď a bav sa.

Komplexná služba
Vstupenka na event a doplnkové služby

Spokojný zákazník
Kvôli nim to celé vzniklo, „plný dom“ robí zábavu.

Zmena spôsobu organizo-
vania a užívania udalosti

0404///04/0404/04/Naše 
piliere



BUY
TICKET

0505///05/0505/05/Ako to
robíme?

Naše 
piliere

Objednať

Prísť

Získať
vstupenku

Baviť sa



Nemusíte nás hľadať, sme na každej pobočke cestovnej 
agentúry Invia.

Nájdete nás na viac než 130 kamenných pobočkách po 
celej Českej republike.

Nemusíte nás hľadať, sme na každej pobočke cestovnej 
agentúry Invia.

Nájdete nás na viac než 130 kamenných pobočkách po 
celej Českej republike.

Žďár n. Sázavou

Znojmo

Zlín
Vyškov

Vsetín

Ústí n. Orlicí

Ústí n. Labem

Uherské Hradiště

Třebíč

Trutnov

Teplice

Tábor

Tachov

Šumperk

Svitavy

Strakonice

Sokolov

Semily

Rychnov n. Kněžnou

Rokycany

Rakovník

Příbram Přerov

Prostějov

Prachatice

Praha

Plzeň

Písek
Pelhřimov

Pardubice

Ostrava

Opava

Olomouc

Nymburk

Nový Jičín

Náchod

Most

Mladá Boleslav

MělníkLouny

Litoměřice

Liberec

Kutná Hora

Kroměříž

Kolín

Klatovy

Kladno

Karviná

Karlovy Vary

Jindřichův Hradec

Jihlava

Jičín

Jeseník

Jablonec n. Nisou

Chrudim

Chomutov

Cheb

Hradec Králové

Hodonín

Havlíčkův Brod Frýdek - Místek

Domažlice

Děčín

Český Krumlov

České Budějovice

Česká Lípa

Břeclav

Bruntál

Brno

Blansko

Beroun

Benešov

0606///06/0606/06/Vždy sme 
vám boli 
blízko…



…a teraz
ešte bližšie

0707///07/0707/0707/07/

Dobré vzťahy sú pre nás veľmi dôležité, obzvlášť 
tie susedské. Ponúkame preto zážitky aj pre celé 
Slovensko.

Teraz nás tiež nájdete na viac než 30 kamenných 
pobočkách po celej Slovenskej republike.

Dobré vzťahy sú pre nás veľmi dôležité, obzvlášť 
tie susedské. Ponúkame preto zážitky aj pre celé 

Teraz nás tiež nájdete na viac než 30 kamenných 
pobočkách po celej Slovenskej republike.

Vždy sme 
vám boli 
blízko…



Komplexné zabezpečenie 
kongresov a konferencií

Akreditačné systémy

Odbavenie vstupu v mieste 
konania akcie

Zabezpečenie pokladničných služieb

Online podpora predaja

Reporting dát

Aktuálne záznamy o počte 
návštevníkov v mieste konania akcie

Tlač kariet

0808///08/0808/08/Nie sme len 
tlačiareň na 
lístky
Komplexné zabezpečenie 
kongresov a konferencií

Akreditačné systémy

Odbavenie vstupu v mieste 
konania akcie

Zabezpečenie pokladničných služieb

Online podpora predaja

Reporting dát

Aktuálne záznamy o počte 
návštevníkov v mieste konania akcie

Tlač kariet



Komplexné zabezpečenie 
kongresov a konferencií

Akreditačné systémy

Odbavenie vstupu v mieste 
konania akcie

Zabezpečenie pokladničných služieb

Online podpora predaja

Reporting dát

Aktuálne záznamy o počte 
návštevníkov v mieste konania akcie

Tlač kariet

Zrozumiteľne

Priateľsky

Efektívne

0909///09/0909/09/

1010///10/1010/10/

Nie sme len 
tlačiareň na 
lístky

Naše logo

Spôsob 
komuni-
kácie



1111////Kto nás 
používa
Nerobíme rozdiely, dvere na naše akcie 
majú otvorené úplne všetci. Každý si 
nájde to svoje.

Ponúkame riešenie nákupu pre každú 
vekovú skupinu. Jedny dajú prednosť 
mobilnej aplikácií, druhí tabletu či 
počítaču a myslíme aj na tých, ktorí si 
radi zaskočia priamo na niektorú z našich 
pobočiek.

Nerobíme rozdiely, dvere na naše akcie 
majú otvorené úplne všetci. Každý si 

Ponúkame riešenie nákupu pre každú 
vekovú skupinu. Jedny dajú prednosť 

vypitých káv



Ticketlive 
v číslach
Čo za vznikom stalo

1212//Kto nás 
používa

8586

3090834

2362

vypitých káv

decibelov

prevolaných sekúnd

hodín programovania



1313///13/1313/13/Naše 
portfólio
Zatiaľ tu bola len samá teória, tak 
si poďme ukázať aj fakta. Čo sa za 
krátku dobu nášho pôsobenia podarilo 
zrealizovať a na čom ďalšom makáme? 
Nižšie môžete vidieť niečo z nášho 
portfólia.

Zatiaľ tu bola len samá teória, tak 
si poďme ukázať aj fakta. Čo sa za 



Festivalmi 
nekončímenekončíme

14
nekončíme

14
nekončíme

1414
nekončíme

14
nekončíme

14///14/1414/14/Naše 
portfólio



1515///15/��15/�� /
Spojte sa 
s nami

 +421 903 257 519
 info@ticketlive.sk

www.ticketlive.sk

 /ticketlive.sk

 @ticketlivesk

 @ticketlive.sk




