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GESTIÓ D'EQUIPAMENTS

EQUIP8

GESTIÓ D'ESDEVENIMENTS
QUI DONA EL SERVEI
PerceptionTechnologies SL és una empresa que dona servei de
venda d’entrades i de gestió d’esdeveniments a través del seu
portal www.tictactiquet.com

SERVEI AMB COST
A) Personalització a les entrades amb el logotip de l'entitat (les mides han de ser
de 170x170 píxels i en format PNG). Cada entitat podrà personalitzar dos
logotips (el de l'entitat i el de la XTAC).
B) Des de l'apartat CONFIGURACIÓ cada entitat podrà decidir si vol mostrar a
l'entrada IVA INCLÒS o bé IVA DESGLOSSAT.
C) El cost de cada entrada venuda per l'entitat serà del 3,0% (IVA inclòs).

AVANTATGES

D) TicTacTiquet.com disposa d'un TPV (Terminal Punt Venda) propi que permet
a les entitats utilitzar-lo amb les condicions esmentades més amunt i sense cap
cost d'alta.
E) TicTacTiquet.com perment que un organitzador pugui tenir un TPV propi,
cosa que permet rebre els diners al seu compte directament i der devolucions
també directament.
Aquest servei extra de tenir un TPV propi/personalitzat no té cost d'alta i les
comissions.
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Es desenvoluparà un mòdul especial PUBLICITAT perquè cada entitat pugui
gestionar un únic BANNER publicitari que es visualitzarà a l'ENTRADA en
format DIN A4. La mida del BANNER haurà de ser de 540x127 píxels i en format
JPG o GIF.
Aquest BANNER serà totalment opcional i personalitzable per a cada espectacle.

ALTRES
CONDICIONS
ESPECIALS

Mapa de la sala/teatre amb butaques numerades: 30€+IVA
Personalització del logotip de l'associat a les entrades: 0€
Configuració de la impressora tèrmica: 45€+IVA

FORMACIÓ
PERSONALITZADA

• Formació online personalitzada per a un organitzador: 30€/h
• Formació presencial: 40€/h + 0,25€/km de desplaçament des de les oficines de
Perception
Technologies a les Franqueses del Vallès fins a l'entitat (anada i tornada).

SERVEI GARANTIT

Servei garantit els 7 dies de la setmana les 24 hores del dia a través del correu
electrònic: hola@tictactiquet.com

CONTACTE
Perception Technologies: info@perception.es | 938466893

