
Tuskaileeko harrastajateatterisi lippuvarauspuhelimen vahtivuoroista? 
useampaa mitä tahansa yleisötapahtumaa, joihin haluaisit tarjota lippujen varausmahdollisuutta  netissä? 
Etsitkö tarkoitukseen edullista lippuvarausjärjestelmää? IdeaTicket-lippuvarauspalvelu sopii juuri Sinulle!

IdeaTicket soveltuu käytettäväksi hyvin monenlaisten tapahtumien lippujen varaukseen ja myyntiin. 
Järjestelmä toimii internetissä, ja on siten käytettävissä juuri silloin, kun lippujen varaajille parhaiten 
sopii. Järjestelmä tukee sekä numeroituja että numeroimattomia katsomoita. IdeaTicket on saanut 
runsaasti positiivista palautetta yksinkertaisesta selkeydestään ja toisaalta monipuolisuudestaan.

Oletko järjestämässä yhtä tai 

Nettivarausmahdollisuuden lisäksi IdeaTicket tarjoaa yhtenäisen ja luotettavan kirjaamistavan muilla 
tavoilla tehdyille varauksille. Järjestelmän monipuoliset raportit kertovat aina reaaliaikaisesti kaiken 
oleellisen näytöksen tai tapahtuman lippuvaraustilanteesta.

IdeaTicket-lippuvarauspalvelu on toiminut vuodesta 2009 alkaen, ja sitä kehitetään jatkuvasti 
palvelemaan käyttäjiensä tarpeita entistä paremmin. Palvelu  toimii osoitteessa www.ideaticket.fi.

IdeaTicket voi myös halutessasi muistuttaa liput varanneita muutamaa päivää ennen näytöstä 
tekstiviestillä. Lunastamatta jääneiden lippujen määrä vähenee, kun ennakkovaraajat muistavat esteen 
sattuessa siirtää tai perua varauksensa ajoissa – ja joskus myös varata lisäpaikkoja ystäviään varten!

Tutustu palvelun ominaisuuksiin seuraavilla sivuilla ja kysy lisää!

Tuottaja Pasi Salminen
puh.  0400 - 533 984
pasi.salminen@ideateatteri.net

Usein lippuvaraus on toteutettu pelkästään 
puhelin- ja/tai sähköpostivarauksen avulla. 
IdeaTicket-palvelua hyödyntämällä on 
mahdollista vähentää käsiteltävien 
puheluiden ja sähköpostien määrää ja siten 
myös varauksista aiheutuvaa työmäärää 
merkittävästi. Useimmilla asiakkaillamme jo 
ensimmäisellä esityskaudella, jolla 
järjestelmä oli käytössä, yli 50% varauksista 
tehtiin suoraan netissä.
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IdeaTicket-lippuvarauspalvelussa lippujen 
varaaminen alkaa asiakaskohtaisen 
varaussivuston etusivulta, jossa varaaja 
valitsee haluamansa teoksen ja näytöksen.

Sen jälkeen varaaja näkee ruudulla 
reaaliaikaisen varaustilanteen. Hän voi valita 
haluamansa paikat suoraan katsomokartalta 
(numeroitu katsomo) tai tarvitsemansa 
paikkamäärän (numeroimaton katsomo).

Kun paikat on valittu, varaaja syöttää tiedot 
lippulajeista ja lippujen maksutavasta sekä 
tietenkin omat yhteystietonsa. Varauksen 
yhteydessä vaadittavat tiedot ovat tietyissä 
rajoissa asiakaskohtaisesti määriteltävissä.

Jos käytössä on verkkomaksuominaisuus, 
varaaja voi maksaa varaamansa liput heti 
varauksen yhteydessä verkkopankissaan.

Varauksen tallentamisen jälkeen varaajalle 
näytetään vielä varausvahvistus, jossa on 
tärkeimmät varauksen tiedot ja tarvittavat 
toimintaohjeet. Vahvistus lähetetään 
varaajalle myös sähköpostitse.

 Verkossa maksettujen varausten pääsyliput 
on myös mahdollista lähettää sähköpostitse 
varausvahvistuksen yhteydessä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Tuottaja Pasi Salminen
puh.  0400 - 533 984
pasi.salminen@ideateatteri.net
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Asiakkaan lipunmyynnin vastuuhenkilöitä 
(mm. mahdolliset puhelinmyyjät) varten 
IdeaTicket sisältää erillisen hallintatyökalun. 
Hallintatyökaluun kirjautumalla 
käyttöoikeuden omaavat henkilöt voivat 
tehdä uusia ja käsitellä aiempia varauksia.

Hallintatyökalun kautta voidaan myös 
tarkastella monipuolisia raportteja ja tilastoja 
varaustilanteesta. Esimerkiksi kunkin 
näytöksen varausluettelon voi tulostaa eri 
tavoin lajiteltuna reaaliaikaisesti. 

IdeaTicket-lippuvarauspalveluun on 
lisäpalveluna liitettävissä tarvittaessa 
nettiyhteydestä riippumaton
IdeaTicket POS (Point-Of-Sale) -työkalu,
joka on tehokas ovimyynnin apuväline 
teatterin/tapahtuman lippukassalle.

IdeaTicket POS -työkalulla voidaan tehdä 
ennakkovarauksiin viime hetken muutoksia, 
tulostaa ennakkoon varattuja ja ovella 
myytyjä pääsylippuja lipputulostimella,
sekä edelleen tarkastaa lippuja ja kirjata ne 
käytetyiksi viivakoodinlukijaa käyttäen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Tuottaja Pasi Salminen
puh.  0400 - 533 984
pasi.salminen@ideateatteri.net

IdeaTeatteri Osuuskunta
Humppilantie 34
31600 JOKIOINEN Y-tunnus: 2162706-4 www.ideateatteri.net

Kotipaikka: Jokioinen info@ideateatteri.net


