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Onderdeel van 
VVV Zuid-Limburg
Ticketshop Limburg is een eigen online 

ticket-systeem dat het voor jou als organisator

 mogelijk maakt snel en makkelijk je eigen 

ticketverkoop te regelen. Ticketshop Limburg 

is gebaseerd op een bewezen systeem met 

evenementen tot 150.000 bezoekers.



Gebruiksvriendelijk 
en servicegericht
Tickli – Ticketshop Limburg werkt met een gebruiksvriendelijk 
systeem, zowel voor organisator als voor bezoeker.

Eerlijke prijzen
Het gebruik en de implementatie van Tickli is gratis. 
Je betaalt alleen een fee per ticket. Jij bepaalt wie dit 

betaalt: jij of de bezoeker. Per bestelling betaalt de 

bezoeker nog transactiekosten voor het betaalproces. 

De bezoeker kan meerdere activiteiten tegelijk 

bestellen waardoor de transactiekosten minimaal zijn. 

De opbrengsten uit het systeem, de fee die jij betaalt, 

vloeien terug naar de (door)ontwikkeling van het 

systeem en de promotie van Zuid-Limburg.

Voor de organisator

 Je eigen ticketshop kan eenvoudig en snel op  

 maat in jouw eigen huisstijl gemaakt worden. 

 Daarnaast biedt Ticketshop Limburg een 

 grote variatie aan evenement- en ticket-

 mogelijkheden.

 Vervolgens kun je de ticketshop in diverse 

 kanalen implementeren, zoals op je website 

 en social media. 

  Ticketcodes kunnen in externe, ofwel eigen 

 kassasytemen ingeladen en dus gelezen 

 worden. 

 Het scannen van de tickets is mogelijk 

 via een laptop of smartphone. Natuurlijk 

 staat VVV Zuid-Limburg klaar om jou te 

 assisteren waar dat nodig is.

Voor de bezoeker

 Het bestelproces is aangepast op het formaat  

 van mobiele apparaten: in een paar klikken 

 op de smartphone zijn tickets besteld en 

 betaald. 

 Inloggen is niet nodig, wel mogelijk. Handig 

 als jouw bezoeker vaker tickets wilt bestellen.

 Oók in het buitenland. Want Tickli is er in het  

 Nederlands, Duits, Engels en Frans!



Tickets in je eigen huisstijl
Tickli biedt de mogelijkheid tot personaliseren van e-tickets 

en dagkaarten. Het ticket kan voor 75% in je eigen huisstijl 

vormgegeven worden met bijvoorbeeld sponsoren, route 

of het programma, naam en foto van de activiteit.

Duidelijke statistieken! 
Op ieder gewenst moment
Wanneer de kaartverkoop begonnen is, kun je op ieder 

gewenst moment de resultaten inzien met 24/7 beschikbare 

statistieken. Ook jouw collega’s of medewerkers kunnen 

inzicht krijgen via een eigen inlogcode. Zo kun je direct 

de verkopen, het bestelproces en de doorbetalingen 

monitoren.

Alle soorten tickets
  Onbeperkt aantal tickets 

 invoeren

  EarlyBird tickets

  Groepstickets

  Gepersonaliseerde tickets

  Vip tickets

  Combinatietickets

  Kortingscodes

  Gastenboek module
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  Informatieverstrekking via ons 0900-nummer.

  Flyer- en posterdistributie via de 32 VVV Limburg 

 Winkels, Servicepunten en Folderposten

  Vermelding in de evenementenkalender op 

 vvvzuidlimburg.nl.

  > 2 miljoen unieke bezoekers in 2017, jaarlijks 

  850.000 views op evenementenpagina’s.

  tevens doorplaatsing VVV.nl / VVV app en 

  diverse kalenders.

  Promotie via Facebookpagina Visit Zuid-Limburg 

 (> 50.000 volgers), diverse Twitterkanalen, 

 Instagram en Pinterest.

  Versturen van persberichten aan groot lokaal, regionaal,   

 landelijk en euregionaal persbestand mogelijk.

  Vermelding mogelijk in diverse VVV-uitingen:

  weektips naar verblijfsaccommodaties

  noviteiten (nieuwsbrief naar relaties)

  consumenten- en persnieuwsbrieven

  Uitgebreid netwerk van o.a. relaties, consumenten 

 en touringcarmarkt.

Aantrekkelijke promotionele diensten 
van VVV Zuid-Limburg mogelijk

Meer weten?
Tickli - Ticketshop Limburg
 +31 (0)43 609 8536

Maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur

 support@tickli.nl


