
Tickli is 
gebruiksvriendelijk

• Voor zowel 
 organisator 
 als bezoeker
 
• Aanmaken 
 account is 
 niet nodig

Eerlijke prijzen

Gebruik en implementatie 
ticketsysteem is gratis.

U betaalt alleen een fee 
per verkocht ticket

U kiest of u zelf de fee
betaalt of de bezoeker

GRATIS

Groot bereik voor 
promotie van uw 
evenement

• 1,6 miljoen unieke 
 bezoekers 
 in 2016 op vvvzuidlimburg.nl

• 36.000 bezoekers 
 op facebook

• Database Zuid-Limburg 
 geïnteresseerden

Ticketshop Limburg 
is onderdeel van 
VVV Zuid-Limburg

Reeds 130 jaar een
betrouwbare partner 

in de regio

Snel en eenvoudig 
uw eigen online 
ticketshop!

Helpdesk voor 
verkoper en koper

Hulp bij invoeren van
ticketgegevens

Hulp bij scannen

Technische 
ondersteuning

Helpdesk voor besteller

Op elk moment 
te bekijken in het 
systeem met eigen 
inloggegevens

Duidelijke statistieken, 
op ieder gewenst moment
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Mogelijkheid tot 
personaliseren van uw 
e-tickets en dagkaarten

Naam en foto
van uw evenement

TICKET

Met bijvoorbeeld 
sponsoren, route 
of programma

  www.tickli.nl
  info@tickli.nl
  043 609 85 34

Meld u hier aan 
voor Ticketshop Limburg

Aantrekkelijke
promotionele diensten
van VVV Zuid-Limburg

Informatieverstrekking via 
ons 0900-nummer

Flyer- en posterdistributie via de 32
VVV Limburg Winkels, Servicepunten 
en folderposten

Vermelding in de evenementenkalender 
op www.vvvzuidlimburg.nl
• 1,6 miljoen unieke bezoekers in 2016, jaarlijks 
 850.000 views op evenementenpagina’s
Tevens doorplaatsing VVV.nl / VVV app
en diverse kalenders

Promotie via Facebookpagina VVV Zuid-
Limburg ca 36.000 volgers / diverse 
Twitterkanalen, Instagram en Pinterest

Versturen van persberichten aan 
groot lokaal, regionaal, landelijk 
en euregionaal persbestand

Vermelding in diverse VVV-uitingen: 
• weektips naar verblijfsaccommodaties
• noviteiten
• consumenten- en persnieuwsbrieven 

Inhaakmogelijkheden bij 
Euregionale partners

Uitgebreid netwerk van o.a. relaties, 
consumenten en touringcarmarkt

Veel verkoopkanalen

tickli.nl

Uw eigen 
website Website

VVV 
Zuid-Limburg

Social media

Verkoop via
dagkassaFysieke

verkooppunten
VVV Zuid-Limburg

Alle soorten tickets

EarlyBird
Tickets

onbeperkt tickets 
invoeren

Vanaf
10 tickets

VIP Tickets

Couponcodes
Gepersonaliseerd

€ !
10
>

Gastenboek
module


