
Meer informatie of een offerte aanvragen? 076 514 12 42 sales@ticketsplus.nl

EEN EVENT OM NOOIT TE VERGETEN
Een bijeenkomst omgeven door dieren, entertainment 
gebaseerd op uw event of exclusieve entree alleen voor uw 
gasten. Onze consultant koppelt u aan de perfecte locatie en 
adviseert u in de mogelijkheden.

Met bannieren, goodiebags 
en speciale kraampjes 
creëert u op locatie veel 
zichtbaarheid bij uw 
doelgroep.

Voor iedere situatie een 
passende locatie. De dag 
wordt ingericht op basis 
van uw wensen, voor zowel 
grote als kleine groepen.  

Een compleet dagje uit!
Naast het zakelijke gedeelte 
kunnen uw relaties of gasten 
genieten van een dagje uit 
op de locatie. 

De betrokkenheid van uw 
klanten of relaties zorgt 
voor een bijzondere band of 
loyaliteitsverhoging van uw 
merk.

EEN DIERENTUIN OF ATTRACTIEPARK IN 
UW LOOK & FEEL? DAT KAN!
Een positieve indruk achterlaten bij een zakelijk evenement, 
uw medewerkers verrassen met een uniek bedrijfsuitjes of 
de loyaliteit van uw klanten verhogen middels een voordelig 
dagje uit? Van bedrijfsuitjes en familieuitjes tot uitkopen voor 
uw relaties, leden of bestaande klanten, met een groot netwerk 
koppelen wij uw merk aan een bijzondere locatie voor een 
perfect evenement. 

INTERESSE?
Wij helpen u graag bij het neerzetten van een onvergetelijke ervaring voor 
uw gasten. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op via 
sales@ticketsplus.nl of bel 076-5141242. 

ONZE TROTS:

SERVICE TICKETSPLUS
     Consultancy over een passende locatie voor uw event
     Een webshop in eigen look & feel
     7 dagen per week consumentensupport               
     Monitoring van uw ticketverkoop/aanmeldproces
     Ontzorging in de administratie van de ticketverkoop

Tickets in eigen 
look & feel

REGISTRATIE OP BASIS VAN TICKETS  
Laat uw gasten gemakkelijk tickets bestellen in een webshop in 
uw huisstijl. Door de registratie houdt u de opkomst bij, bouwt u 
data op en verlopen betalingen veilig online. Zo blijft het voor u 
overzichtelijk en ontvangt u uw gasten zonder zorgen. 
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LET OP: Kinderen tot en met 4 jaar krijgen gratis toegang.

Ontvang je tickets direct per e-mail of print ze bij de receptie.
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De sleutel naar beleving


