G-TICKET
Tenha seu próprio Sistema de Ingressos e
conheça todas as Vantagens de Investir no seu negócio.

O QUE É O
G-TICKET?
A G-Ticket é uma plataforma completa e inovadora para gerenciar e executar todos os processos de venda e validação de
ingressos, com gerenciamento total e online através de seu painel de controle via internet. E o mais importante: tudo
personalizado com seu logotipo, como se tivesse sido feito especialmente para você! É composto por um conjunto de módulos
integrados que permitem gerenciar todo processo de venda e validação de ingressos, sejam pré-impressos ou impressos
diretamente nos pontos de venda.

Nosso Objetivo é Fornecer um serviço de venda, gestão e validação de ingresso através dos 4 canais (internet, POS, celular
e POS Virtual), totalmente integrado, possibilitando maior segurança e controle em todos os processos, com baixo custo
operacional.

A QUEM SE DESTINA? Utilizado pelos principais produtores e empresas de ingressos do país, você também poderá
contratar o G-Ticket tanto para uso próprio quanto para revenda de ingresso.
Produtor de eventos, Casa de show, Teatro, Cinema, Parques, Clubes, Estádios, Cia Viação e muito mais...

+

Canais de venda

Vendas por site:

Vendas por Mobile:

✓ Configurado com seu
logotipo.

✓

Configurado com seu
logotipo.

✓ Sem limites de Eventos.

✓

Sem limites de Eventos.

✓ Você recebe diretamente os
ingressos pagos

✓

Você recebe diretamente
os ingressos pagos

✓ E muitos mais...

Vendas Via maquinas
POS:

Vendas via POS Virtual:

✓ Painel de controle via
internet.

✓

impressão de ingresso em
lote e guilhotinado.

✓ Relatório de fechamento de
turno diário e final.

✓

Integração com meios de
pagamento

✓ Relatórios financeiros de
vendas por PDV,
comissário, lote e período
via internet.

✓

Controle de acesso via
senha do operador,
permitindo maior
segurança.

+

Canais de venda

Modulo Facebook:
✓

✓

✓

Modulo para
Autoatendimento:

POS APP

Instalação dentro da sua
Fan Page do FACEBOOK.

✓

Pagamento e impressão
de ticket.

Ambiente seguro para
venda de ingresso.

✓

Pagamento com cartão
de débito / crédito.

✓ Envio de ingresso para o email (voucher para troca
na bilheteria)

✓

Diversos relatórios
gerenciais e financeiros.

✓ Mapa de Local

✓

Integração com sistemas
de acesso.

Envio de ingresso ou
voucher de troca direto
no e-mail do cliente após
confirmação do
pagamento.

✓ Sistema totalmente on-line
com painel de controle via
internet.

✓ Controle de venda e
entrega de Abadá.

Desenvolvimento
personalizados:
✓ Plataforma final robusta,
consistente e de alta
performance.
✓ Integração com sistema de
NF e meios de pagamentos
✓ Pacotes modulares que
podem ser adaptados e
ajustados conforme
necessidade do cliente.

+

COMO ACONTECE?
site

Sistema G-Ticket
Divulgação

_ X
Pontos de Venda

Vendas de Ingressos
Comissários

www

Ponto de Venda Local

Portaria
Meios de Pagamento

Camarotes convidados

Sala de Controle

TIPOS DE INGRESSOS
Ingresso Térmico com itens
de segurança e baixo custo

Ingresso em papel sintético
impermeável e resistente
ao ‘puxe’

E-ticket (ingresso digital
com venda via celular e
internet)

Ingresso em papel cartão
com holografia para
POS-Virtual

Ingresso digital (mobile ticket)

Ingresso PVC (plástico)
Qualquer tipo de
ingresso pré-impresso

+

+

P r i n c i p a i s Va n t a g e n s

_ X

+
+

+

• Baixo custo operacional (controle online) e taxas reduzidas
• Minimiza o tempo de início das vendas de ingresso (15 minutos)
• Integração do canais de venda (internet, celular, ponto de venda
e
• bilheteria)
• Impressão do ingresso no ato da venda, evitando perdas, roubo
e extravio
• Minimiza o risco de falsificação e fraudes
• Permite gerenciar ingressos pré-impresso (papel ou PVC)
• Venda à vista ou cartão de crédito direto na conta do produtor
• Controle de ingresso especiais (assento, mesa, abadá,
passaporte)
• Crédito da venda direto na conta do cliente

+

Na Prática

1

Produtor contrata o serviço e
define os canais de venda

6

O sistema gera todos relatórios
financeiros e de controle das vendas

_ X
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+

3
4
5

O evento é configurado no
sistema e iniciam as vendas
de ingressos

7

O produtor determina o fechamento
dos pontos de venda

O produtor recebe um link
para acompanhamento
online

8

Todos ingressos são exportados
para validação local

O lotes (valores e
quantidades) podem ser
alterados em tempo real

9

Inicia a venda na bilheteria e
validação dos ingressos nas
portarias

O produtor faz a retirada de
valor nos pontos de venda
(sangria)

10

Todos as vendas são exportadas
para o sistema online

Entenda um pouco mais...
Sistema de Ingresso
SERVIDOR CENTRAL
APP POS

PRODUTOR

CLIENTES

CANAIS DE VENDA

CASA DE SHOW

POS VIRTUAL

VALIDAÇÃO DE INGRESSOS
PARQUES/CLUBES

ESTÁDIOS

CATRACAS

LEITOR USB

LEITOR WIFI

LOJA VIRTUAL

LOJA MOBILE

_

X

Solicite um
Orçamento

M O D E L O
C O M E R C I A L

Custo de desenvolvimento de Setup + Módulos.(pago somente 01 vez)
Mensalidade das Lojas Online – Site, Mobile e Facebook: Valor 1% das vendas realizadas no mês
de todos os ingressos pagos
Mensalidade por POS, POS Virtual e APP POS, temos duas opções de cobrança:
POR PDV / POS instalado ou Ticket emitido.
Mensalidade por Módulo Validador: Taxa fixa mensal
*Franquia mínima mensal

+

Entre contato!

(11) 4384-8724
(11) 97600-9513

contato@gticket.com.br

www.gticket.com.br

Osasco – São Paulo
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