
 



Ticket Online - Ta kontroll över din biljettförsäljning med Ticket Online Plus. 

 

Inga tredje parts webbplatser, inga biljettavgifter... bara du, dina deltagare och dina fantastiska 

händelser. Ticket Online Plus integrerar sömlöst med vår e-handelsplattform.  

Skapa så många biljetter / event som du vill, ha era händelser och sälja dessa biljetter helt inom din 

webbplats. Inga extra funktioner krävs.  

 

Ticket Online Plus erbjuder nedan funktionalitet.  

Funktioner 

• Sälj biljetter direkt på din webbplats 

• Ingen tredjeparts biljettavgifter 

• Fungerar på vilken WooCommerce-aktiverad webbplats som helst 

• Lägg till biljetter till inlägg, sidor eller eventuella anpassade posttyper 

• Sömlös integration med Evenemangskalender & Evenemangskalender PRO 

• Stöder flera biljett typer 

• Anpassade registreringsformulär 

• Samla anpassad deltagande information (t-shirt storlek, lunch preferens ...) 

• Komplett biljettförteckningshantering 

• Biljetter levereras till deltagare via e-post 

• QR-koder för deltagande incheckning 

• Stöder gratis och premiumevenemang 

• Omfattande malltaggar för anpassning 

• Internationaliserad och översatt för flera språk 

• Multisite kompatibel 

• Testade på de stora tematiska ramarna som Avada, Genesis, Woo Themes, Thesis och mer 

• Oklanderligt stöd som tillhandahålls av Vallagruppen 

• Inga krav på verktyg från tredje part 

 

Till skillnad från andra biljettillägg tillförs Ticket Online Plus inte en tredjepartslösning (som 

Eventbrite) för att fungera. Med Ticket Online Plus skapas alla biljetter direkt i er webbshop. 

Administratören och deltagarna förblir på din webbplats genom hela köpprocessen. 

 

Mångsidig biljetthantering.  

Syftar till att ge rabatter till kunder som köper biljetter tidigt! Säljer ett begränsat antal VIP-pass till 

ett högt pris? Behöver du samla anpassad information under deltagande registrering? Ticket Online 

Plus har täckt det. 

 

Varje händelse kan stödja flera biljetttyper, och varje biljettyp kan ha sitt eget pris, lager, SKU och 

angiven tidsram för när biljettförsäljningen öppnas / stängs. Med Global Ticket Stock kan du ställa in 

ett deltagarlock för hela din händelse eller kontrollinventering individuellt för varje biljettyp. 

 

Biljetter har automatiskt sin egen kategori inom E-Handelsplattformen, så de är lätta att skilja sig från 

andra produkter du säljer. Med Ticket Online Plus kan du utnyttja de många smarta funktionerna e-

handelsplattformen redan har att erbjuda, inklusive detaljerad orderhistorik, rapporter och flera 

betalningsalternativ etc.  



Hantering 

Hantering av deltagare har aldrig varit enklare tack vare Ticket online Plus. Med anpassade 

registreringsformulär kan du samla användbar närvaroinformation under inköp, till exempel 

lunchpreferens, t-shirtstorlek eller jobbtitel. Deltagare får automatiskt en HTML-baserad biljett vid 

inköp, inklusive en praktisk QR-kod för att göra deltagare incheckningen vid din händelse enkel. 

 

Visa vem som kommer till ditt evenemang med våra offentliga deltagarlistor, exportera 

deltagarrekord via CSV och generera rapporter för en viss biljett eller händelse. Allt du behöver finns 

till hands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


