


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.




+ 60 milhões
PULSEIRAS impressas!


+ 40 milhões
INGRESSOS impressos!


+ 3 milhões
CREDENCIAIS impressas!

+ 100 mil 
EVENTOS atendidos!



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.



EFETUANDO A COMPRA 

A Ticket Fácil oferece um sistema versátil para o consumidor efetuar a compra, 
filtros para selecionar, mês, semana, data e horário do evento.



Diversas formas de compras, 
possibilitando criar ações 
promocionais com links 
ocultos ou visíveis.

Diversos tipos de configuração 
para promoções ou cupons de 
desconto. 

Possibilidade de criação de 
links de afiliados para 
utilização na necessidade de 
controle de promoters ou 
parceiros digitais. 

EFETUANDO A COMPRA / PROMOÇÃO 



INGRESSO NOMINAL

O comprador pode adquirir os ingressos para os
seus acompanhantes e colocar nominal para cada
pessoa!

Com nomenclaturas personalizadas para varios
tipos de ingressos.

Limitacao de quantidades de ingressos por compra, 
ou por cpf cadastrado. 



MAPA

Configuração de mapas para diversos espaços, como
Arenas, Teatros, Ginásios, Salões, Festas…

Mapas com assentos númerados, conforme a 
necessidade do produtor. Numeração por mesas, 
cadeiras, fileiras. 

Com possibilidade de gerenciamento de bloqueios
de lugares pelo produtor.



EXEMPLOS DE MAPAS



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.



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!



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.



ACÕES DE MARKETING

Trabalhamos com diversas formas de divulgação, redes sociais, e-mails mkt, sites, SMS, 
parceiros, dentre outros.

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

Ações via e-mail

Alguns exemplos



Capas de Facebook

Personalizadas e com rotatividade 
em nossa pagina, criando mais 
atratividade para o evento.

ACÕES DE MARKETING



ALGUNS DE NOSSOS PARCEIROS DE 
COMUNICAÇÃO E VENDA



CASE – PARCEIROS

Divulgação com grandes 
parceiros em massa com 
publico selecionado:

Clube do Assinante Abril.
Vivo.
Elemídia.
ABCasa
Dentre outros.

Pagina parceiro



CASES ESPORTIVOS

Super Liga de 
Volei Feminina

Arena Gremio Arena 
Pernambuco

Arena 
Fluminense

Capeonato
Brasileiro 

(jogos diversos)

Epic Muay Thai Alma Surf 
Concurso Garoto 

Garota Fitness

SuperBike



Jon Secada The Stylistics

Expo e Rodeio Rio Verde Spirit

Festival do 
Japão

Brasil 
Motorcycle

Brasil a La Carte Camarote Bar Brahma Boteco Bohemia

Planeta Olodum

Skol na Praia



Planetários de 
São Paulo

Museu da 
Imaginação

Parque das 
Águas de 
Caxambu

Balneário de 
Pocinhos do Rio 

Verde

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 Orquidario Museu da ImigracaoZoológico de Bauru



Comercial 
(11) 3846-1511

comercial@ticketfacil.com.br

www.ticketfacil.com.br
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