Brochure

inventid levert een volledig geïntegreerd ticket systeem. Je kunt dus op een
gemakkelijke en goedkope manier de kaartverkoop voor jouw evenement uit handen
geven. Uiteraard gebeurt dit op een veilige manier, zodat jij je kan bezighouden met de
organisatie, locatie & logistiek. Aan speciale eisen en wensen wat betreft de
ticketverkoop kan altijd in goed overleg gehoor worden gegeven. Daarmee houd jij de
touwtjes in handen en zorgen we samen voor een succesvolle verkoop.

Voor eendaagse evenementen wordt normaliter gebruik gemaakt van e-tickets
voorzien van QR-codes. Hiermee wordt de veiligheid van het systeem verhoogd ten
opzichte van barcodes. Bij meerdaagse evenementen wordt vaak overgeschakeld op
het gebruik van polsbandjes voorzien van RFID chips. De bezoeker heeft maar één
polsbandje nodig, omdat meerdere producten kunnen worden geladen op één chip.
Kleuren & bedrukking worden in overleg bepaald en bieden een innovatieve, lucratieve
manier van sponsoring.

Onze tarieven zijn zeer gunstig; voor evenementen tot een bezoekersaantal van 1.000
personen kun je de diensten van inventid al gebruiken vanaf €1,- fee per ticket. De
transactiekosten houden we zo laag mogelijk, zodat jijzelf, maar ook zeker de
bezoeker, niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. Betalingen worden op
een veilige manier afgehandeld via iDeal, Creditcard, Bancontact/Mister Cash & Paypal.
Voor meerdaagse evenementen en lange termijn contracten komen we graag een keer
langs om de mogelijkheden en tarieven verder te bespreken.

Het beheren van je ticketshop is uiteraard gratis. Je kunt via je eigen dashboard
producten online aanpassen of toevoegen. Dat biedt je de mogelijkheid om altijd &
overal je sales in te zien en eventueel via de balieomgeving extra tickets te
verkopen. Bovendien kun je personen opzoeken, maar ook statistieken opvragen.
De lay-out van zowel de ticketshop als de tickets kan gemakkelijk worden
aangepast. Mocht je toch hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij het integreren van de
shop in jouw Facebook pagina, dan is jouw persoonlijk Sales Agent altijd
beschikbaar.

Jouw persoonlijke Sales Agent zorgt er ook voor dat je enkele dagen voorafgaand aan
het evenement zowel de scanners als instructies over het inchecken (voor zowel QRen/of RFID scanners) ontvangt. Dit pakket wordt verzonden via PostNL, zodat we
weten dat het in goede handen is. Na afloop van het evenement sturen we je een pdf
bestand op waarmee je kosteloos de scanners aan ons kunt retourneren, zodat jij
niet hoeft op te draaien voor deze bijkomende kosten.

Het inchecken gebeurt via software die door inventid speciaal daarvoor is
ontwikkeld. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is de plug-in Java, welke gratis
beschikbaar is. Wat we van jou vragen is een desktop / laptop met een werkende
internetverbinding. Eventueel kunnen wij voorzien in een WiFi hotspot, deze zal
dan met de scanners worden mee verstuurd.
Onze scanners herkennen ook QR- en barcodes vanaf
je telefoon. Hierdoor is printen niet noodzakelijk!

De Photobooth is de nieuwste ontwikkeling van inventid. Deze is ontwikkeld om de
interactie tussen publiek en techniek verder aan te halen. Automatisch foto’s van
jezelf laten maken met één druk op de knop! Door je ticket te scannen, wordt de
foto direct aan de bezoeker toegezonden. De kosten van het gebruik van de
Photobooth zijn variabel. In combinatie met ticket verkoop kan het systeem
voordelig worden afgenomen, net als bij een meerdaags contract. Een korte
demonstratie

van
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is

hier

te

vinden.

Heb je nog vragen na het lezen van deze brochure?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
inventid.nl
info@inventid.nl
facebook.com/inventid.nl
github.com/inventid

