


A TICKET FÁCIL, atua há mais de 10 anos no mercado, oferecendo 

operações de venda rápida, segura e de uma forma simples e objetiva. O 

sistema gerencia a venda, distribuição, controle e segurança para 

ingressos e consumo dos mais diversos tipos de eventos através da 

Internet, Pdv, App/Mobile e Call Center

UM JEITO COMPLETO DE VENDER E CONTROLAR O SEU EVENTO!



SERVIÇOS & 
PRODUTOS



ABRANGÊNCIA NACIONAL 

Uma empresa com soluções completas para a
área de entretenimento, sendo a mais
democrática do país, possuindo abrangência
nacional e conteúdos diversificados para todas as
faixas de renda e público.



P
+ 60 milhões

PULSEIRAS impressas!

P
+ 40 milhões

INGRESSOS impressos!

P
+ 3 milhões

CREDENCIAIS impressas!

+ 100 mil 

EVENTOS atendidos!

P





VENDA ONLINE | BENEFICIOS

✓Sem custo para a inserção e venda dos ingressos no site;

✓Sistema de Gerenciamento de vendas, onde o produtor pode fazer o

acompanhamento online das vendas dos ingressos, podendo acessar

em seu smartphone ou tablet;

✓Cupom de Desconto, oferecemos este recurso de liberação de código

para o produtor oferecer aos seus clientes descontos especiais;

✓Fornecemos o Aplicativo de Validação de ingresso (X-Pass) para o

controle de acesso, o produtor não precisa se preocupar em contratar

outra empresa para realizar esse serviço.

Para o Produtor do Evento: Para o Consumidor:
✓ Compra antecipada e garantia de sua

participação no evento;

✓ Comodidade de não precisar pegar fila para

efetuar a compra do ingresso no dia do evento;

✓ Segurança de suas informações bancarias;

✓ Oferecemos Taxas de Conveniência mais

competitivas do mercado;

✓ Envio rápido por e-mail do Ingresso;

✓ Aplicativo Ticket Fácil para ingresso;

✓ Equipe de Atendimento e Suporte para auxiliar

na compra online.



VENDA ONLINE | SEGURANÇA

A Forma mais rápida e pratica de adquirir os ingressos através de cartão
de crédito ou boleto.

Tudo isso via um dos melhores gateways de pagamento do pais,
totalmente seguro, com acompanhamento em tempo real e sistema de
antifraude moderno e eficiente.

Opção de venda e validação de ingresso pelo aplicativo.



VENDA ONLINE | X-PASS (INGRESSO ELETRONICO)

INGRESSO (X-Pass) personalizado
com a cara do seu evento.

O cliente recebe por e-mail, com
as informações do evento e os
itens de segurança necessários
para validação na entrada, é só
imprimir e apresentar no dia do
evento, ou usar o ingresso
através do aplicativo.



VENDA ONLINE | PRODUTOS



STREAMING

A Solução Para Streaming, tanto de vídeos gravados quanto de lives, agora é
possível gerenciar seu conteúdo, pago ou gratuito em nossa plataforma!
Você pode utilizar o Streaming para diversas finalidades. Tudo depende do
objetivo da sua ação e do público que você pretende atingir.

Confira algumas sugestões para você se inspirar:
•Ampliar a audiência de eventos, shows e festivais.
•Transmitir eventos esportivos, campeonatos e concursos.
•Transmitir videoaulas ao vivo ou gravada.
•Transmitir cultos, eventos religiosos e institucionais.
•Transmitir eventos culturais, como museus, exposições e excursões.
•Realizar palestras, workshops e seminários.



APP TICKET FACIL

No aplicativo você pode fazer a compra do seu evento favorito, escolher setor, assento
no mapa e ter o seu ingresso na palma da sua mão, sem precisar imprimir, direto no seu
smartphone!!!

Gerencie seus ingressos adquiridos na loja Ticket Fácil de uma forma pratica e segura.

É só mostrar o QR CODE do ingresso na tela do celular e entrar no evento!!

Na tela aparecerão todos os ingressos adquiridos, é só clicar no evento desejado para
visualizar o X-Pass, apresente-o na entrada do evento junto com um documento de
identidade.

Baixe o aplicativo Ticket Fácil no Google Play ou App Store. Acesse com as informações
da sua conta do site da Ticket Fácil (usuário e senha).

COMPRAR INGRESSOS PELA TICKET FÁCIL ESTÁ MAIS FÁCIL!



BILHETERIA

Sistema de venda de ingressos local com controle
de impressão sob demanda através de
impressoras e terminais sensíveis ao toque que
facilitam toda operação desde o lançamento,
recebimento e impressão com um controle de
segurança e um manuseio muito simples e
eficiente.

✓Controle de venda e Caixa

✓Sangria, Posição e Fechamento

✓Mapa de Assento

✓Relatório de venda online

Terminal de Bilheteria
+ Impressora Laser 

+ Ingresso Papel

Terminal de Bilheteria
+ Impressora Termica

+ Pulseira Térmica

Terminal de Bilheteria
+ Ingresso Térmico

+ Impressora Termica



PDV (PONTO DE VENDA)

POS Ticket Fácil emite o INGRESSO e faz o recebimento da VENDA via
DÉBITO, CRÉDITO ou em DINHEIRO!

Portabilidade e espaço físico reduzido no PDV. Agiliza todo o processo de
uma forma bem prática e segura. Funciona com a necessidade de rede
wifi ou via sistema GPRS operando em uma rede privada com banda
reservada. Totalmente integrado com sistema para validação dos
ingressos.

✓Portátil

✓Ingresso com QR code

✓Relatório de venda online

✓Bobina de Segurança



CALL CENTER | VENDA A GRUPO

• Para compras acima de 10 ingressos, temos o SAC, de segunda a sexta-
feira das 9h às 18h (exceto feriados nacionais), através do telefone: 0300
778 181.

• Formas de pagamento: Boleto, Transferência e Depósito bancário.

• Trabalhamos com reserva de ingressos pelo prazo de até 2 dias contados
da data da reserva, e mais 3 dias para efetivação do respectivo
pagamento, depois da compra efetivada os ingressos serão enviados por
e-mail.

• A Venda a Grupo pode estar sujeita a taxa de conveniência, que consiste
em fonte de receita, através do qual mantemos uma estrutura de
atendimento qualificada, com atendentes dedicadas e treinadas para o
atendimento direto aos clientes, estrutura de distribuição de ingressos
aos nossos usuários, possibilidade a manutenção e atualização constante
da tecnologia de ponta que suporta este serviço.



MAPA DINÂMICO | DISTANCIAMENTO SOCIAL

Com a chegada da COVID-19, pensando em facilitar o
processo de vendas de lugares fechados respeitando as
regras de distanciamento social, foi desenvolvido a opção
de distanciamento entre lugares numerados, que irá
realizar o “bloqueio automático”. Sendo possível
bloquear uma quantidade X de assentos ao redor do
assento selecionado desde o momento da reserva,
impossibilitando que outra pessoa adquira estes lugares.



AUTOVALIDAÇÃO DE INGRESSOS

Além disso é possível habilitar a Autovalidação do
Ingresso no celular do consumidor, evitando o contato
com o ingresso físico e da proximidade de funcionários
para fazer a validação do ingresso, garantindo o
isolamento social necessário à saúde e em conformidade
com as leis vigentes.



RELATÓRIO DE VENDA

O Produtor terá acesso a área de acompanhamento e Relatórios de venda online.

Podendo acessar em seu smartphone ou tablet, as informações de venda por forma de pagamento e por canal de venda.

Relatórios de Borderô, tipos de ingressos e Contagem de Ingresso com total de ativos, vendidos, cancelados e validados no controle de
acesso.



CRM  

Alimentado com dados periodicamente e automática, o CRM da Ticket Fácil proporciona informações como;

✓ Idade

✓ Sexo

✓ Região

✓ Telefone

✓ E-mail

✓ Frequência de compra

✓ Preferencia de shows, peças teatrais, eventos

esportivos e muito mais.

Tudo isso podendo ser extraido de forma

simples e fácil e em diversos formatos,

tudo para ajudar a forma de interação com o

cliente final.



CRM (PRODUTOR|CONSUMIDOR FINAL)

- Controle sobre o perfil do publico, possibilitando
maior penetração na região, com classificaçao de
faixa etária, gostos musicais, etc atingindo o
publico que realmente interessa.

- Tudo isso podendo ser extraido de forma
simples e fácil e em diversos formatos, para
ajudar a forma de interação com o cliente final.

- Comunicação em caso de mudanças de horário
ou dias e atrações podendo comunicar os clientes
através de email, sms dentre outros.

- Possibilidade de envio de promoções, descontos
ou campanhas envolvendo todos os clientes e
não só os da venda online.

- Possibilidade de integração com nosso sistema
de reconhecimento facial (mutlisense) para
agilizar o controle de acesso.



,

CONSUMO | PDV

Sistema de controle e gerenciamento para venda de produtos, prático e fácil de usar! Maquininha móvel
(P.O.S.) que facilita a operação e reduz custos dispensando outros equipamentos. Agilidade nas
transações, mais rápida, diminui filas e leva a melhor experiência para os consumidores. Pode trabalhar
off-line ou online com rede Wi-Fi ou através de sinal GPRS. Sistema CashLess (pré ou pós pago) com uso
de pulseiras ou cartões Rfid.

POS CONSUMO



O Cardápio Digital é um sistema para envio de pedidos pelo Whatsapp no celular do seu cliente! Através

de um hotsite com as imagens, preços, formas de pagamento e métodos de entrega o cliente pode navegar

e escolher o pedido a ser enviado.

Evite o menu impresso e garanta mais segurança no seu estabelecimento, sendo necessário apenas

divulgar o QR Code e link do seu cardápio.

O Cardápio Digital pode ajudar os estabelecimentos de todo Brasil a garantir mais segurança aos seus

clientes e funcionários. Ao eliminar o cardápio tradicional em seu restaurante, você estará eliminando

pontos de contato e contaminação.

CONSUMO | CARDÁPIO DIGITAL



AÇÕES DE MARKETING

Base média 100 mil e 
postagens nas mídias 
sociais, informando 
promoções, mudanças 
de lote etc.

Alguns exemplos



ALGUNS DE NOSSOS PARCEIROS DE 
COMUNICAÇÃO E VENDA



Planetários de São Paulo Museu da Imaginação

Apiário Cidade das Abelhas Sitiolândia

Theatro da Paz

Teatro Sesi Distrito Federal

Exibição Da Vinci 

Teatro UMC

Espaço Mundo Bita
Parque da Galinha Pintadinha Parque do Batman

Teatro Livraria da Vila

Game Of Thrones Cirque La Force

Teatro Hebraica

Orquidário - SantosZoológico - Bauru
Aquário - Santos

Parque DC Super Friends

Teatro Guaíra



Jon Secada The 
Stylistics

Expo e Rodeio Rio Verde Spirit

Festival do Japão

Brasil Motorcycle

Brasil a La Carte Camarote Bar Brahma 

Fun Fly

Skol na 
Praia

Bar Itaipava Carnaval SP



CASES ESPORTIVOS

Super Liga de Volei Feminina

Arena Gremio Arena Pernambuco Arena Fluminense

Campeonato Brasileiro 
(jogos) diversos)

BJJ Stars Super Drift Brasil Concurso Garoto Garota Fitness

SuperBike



Contato 
(11) 3056-4545

atendimento@ticketfacil.com.br

www.ticketfacil.com.br




