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Klantenbinding was  
nog nooit zo eenvoudig



Handige generator
Omdat deze oplossing overzichtelijk 
en gebruiksvriendelijk is ingericht, 
heb je in enkele stappen zelf alle 
soorten kaarten, abonnementen en 
arrangementen opgezet die je maar 
wilt. Meteen gekoppeld aan je kassa! 
Ook iets aanpassen, toevoegen of 
wijzigen is in no time geregeld. Wil je 
een gepersonaliseerd pasje uitgeven dat 
via een NFC-chip een tourniquetpoort 
opent? Geen probleem. Of een digitaal 
ticket met een QR- of barcode die bij  
de entree gescand kan worden, volledig 
in jouw huisstijl? Allemaal mogelijk.  
Alle templates stel je simpel zelf samen, 
ínclusief de te doorlopen stappen in  
het verkoopproces.

Totaalbeleving
Stel, een gast gaat met zijn gezin naar een pretpark.  
Vooraf hebben ze al fastlanepassen geregeld, zodat ze bij 
hun favoriete attracties niet in de rij staan. Ze activeren speciale 
vouchers voor de lunch zodat ze zelfs daar met een handig 
scansysteem de rij mogen passeren. En tot slot mogen de 
kinderen in de shop een prachtige knuffel uitzoeken die óók al is 
betaald. Bovendien is dit alles besteld met groepstickets, zodat 
ze naast het voordeel van verkorte wachttijden ook nog eens 
minder betalen. booq Ticketing maakt het mogelijk!

On-line

Online & offline in één
•  Beheer en verkoop online én offline tickets vanuit één platform
• Geoptimaliseerd voor tablets en smartphones
• Elk ticket of arrangement in enkele stappen ingericht

Tickets en abonnementen naar keuze
•  Kaarten- en abonnementengenerator (incl. barcodebatches)
•  Voor ál je tickets: jaarkaarten, 10-badentickets, groepstickets, 

fastlanepassen, parkeerkaarten en méér. (Pasfoto’s mogelijk!)
  • Toegang specifieke timeslots mogelijk

Eenvoudig zelf geregeld
• Ingebouwde tutorial en handleiding
•  Verzorg zelf de templates/opmaak van je tickets  

en website
•  Kies je eigen ‘verkoopflow’ (incl. one-page-checkout)
•  Stel variabele prijzen in (voorverkoop, daltarieven,  

lastminuteprijzen)
•  Upselling, voeg extra suggesties toe aan het  

aankoopproces

Realtime inzicht
• Uitgebreide statistieken
• Filter op alle facetten van online en fysieke verkoop
• Online data doelgroep zoals leeftijd en geografie

Koppelingen
• Diverse kassakoppelingen beschikbaar
•  Koppel met je favoriete partijen zoals Global Ticket en diverse betaalpakketten
• Tourniquetsturing

Arrangementen en meer
• Stel zelf unieke arrangementen samen
•  Cadeaubonnen, combi-tickets, kortingskaarten, etc
• Medewerkers beheerdersrechten toekennen

On/Offline in één

Arrangementen

Gemakkelijk in ge-
bruik

Back-office:

Arrangementen

Ticketing

Jij wil dat jouw gasten gemakkelijk tickets kunnen aanschaffen. Gewoon bij je kassa, of online, 
en inclusief verleidelijke aanbiedingen voor bijvoorbeeld een heerlijke lunch of souvenir. En je 
wil dat proces natuurlijk simpel kunnen instellen en beheren. Check! booq Ticketing is zóveel 
meer dan alleen ‘simpele kaartverkoop’. Het geeft je de vrijheid om het hele proces van A tot Z 
zelf in te regelen, in je eigen stijl en met enkel producten die aan jóuw eisen voldoen. Ticketing 
was nog nooit zo compleet. Klantenbinding was nog nooit zo eenvoudig.

Ticketing

Tickets/
Abonnenmenten



Dashboard vol data
In de overzichtelijke backoffice van booq Ticketing 
start je met een overzichtelijk dashboard met daarop 
realtime bijgewerkt de belangrijkste statistieken in 
vogelvlucht. Vervolgens kun je daar zo ver induiken 
als je zelf wilt: wat is er vandaag gescand bij de entree, 
wat is er online verkocht, hoe verhoudt deze maand 
zich ten opzichte van de vorige? Bovendien breng 
jouw online verkoop nog veel meer interessante data 
met zich mee: in wat voor leeftijdsgroepen is mijn 
doelgroepen hoofdzakelijk verdeeld, uit welke regio’s 
komen de bezoekers, welke producten zijn het meest 
populair per doelgroep? Met booq Ticketing kun je 
sturen op succes!

Succes booqen met je hele  
bedrijfsvoering in één oplossing? 
Ontdek de booq Bricks:

• POS • Personeelsplanner
• Bar/Kitchen Manager • Websites/webshops
• Tafelreservering • Ticketing

0880 55 66 77
booqticketing.nl

Ontwikkeld door:


