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OFERTA DLA FIRM 

VOUCHER I KODY PROMOCYJNE EVENTIM 

Podaruj swoim klientom  

koncertowe emocje 
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VOUCHER 

VOUCHER UPOMINKOWY EVENTIM TO:  
 
 
• 16 cyfrowy, unikalny kod alfanumeryczny, naniesiony na dowolny nośnik  
     graficzny lub przekazany w postaci cyfrowego kodu, 
 
• Dowolny nominał wartościowy z możliwością ustalenia dokładnego 

terminu ważności Vouchera, 
 
• Voucher można zrealizować w sklepie Eventim.pl, w partnershopie 

oraz w aplikacjach sprzedażowych, 
 

• Zapłata za jeden lub więcej biletów, w zależności od ceny i wartości biletu/vouchera, 
 

• Pozostałe po zakupie środki można wykorzystać do zakupu kolejnych biletów. 
 



3 

VOUCHER 

VOUCHER JAKO NARZĘDZIE MARKETINGOWE:  
 
 
• Wartość dodana do proponowanych produktów i usług, 
 
• Motywacja obecnych i potencjalnych Klientów do decyzji zakupowych, 
 
• Nagradzanie klientów za lojalność i pomoc w jej budowaniu, 

 
• Łatwy w zakupie, tani w dystrybucji. 
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VOUCHER 

ZALETY VOUCHERÓW:  
 
 
• Długi termin wykorzystania  - maksymalnie do roku czasu od daty zakupu, 

 
 

• Wiele dostępnych nominałów – rekomendowane: 50 zł, 100 zł, 200 zł, 300 zł, 400 zł, 
 

 
• Indywidualny kod zabezpieczający, 

 
 

• Największa oferta wydarzeń artystycznych w Polsce. 
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KODY PROMOCYJNE 

ZASTOSOWANIE:  
 
Indywidualny kod np. 123456 – kod pozwalający skorzystać z wybranej promocji.  
 
Eventim generuje dowolną ilość indywidualnych kodów.  
 
Możliwość wykorzystania:  
 
• Promocje biletowe – dowolnej grupie klientów możemy wygenerować kody  

promocyjne pozwalające skorzystać ze zniżki, 
 

• Inne - celem zastosowania kodu jest łatwe skłonienie klienta końcowego do wykonania 
konkretnej akcji – zakupu produktu, wejścia na stronę, zgłoszenia do wzięcia  
udziału w konkursie, pozostawienia danych etc. 
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KODY PROMOCYJNE 

ZLETY KODÓW:  
 
• Dowolność celu marketingowego (doskonały do akcji promocyjnych budujących 

zaangażowanie oraz premiujących zakup produktu/usługi), 
 
 

• Idealny do masowego wykorzystania dzięki niskiemu kosztowi, 
 
 
• Bieżąca kontrola on-line poziomu wykorzystana i ich realizacji, 

 
 

• Możliwość tworzenia baz danych „aktywnych” klientów. 
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Klient: Nju Mobile 
 
Promocja: Nju mobile z 
voucherem Eventim 
 
Mechanika: osobom 
fizycznym, które zawarły 
umowę o świadczenie usług 
telekomunikacyjnych na 
czas nieoznaczony z 
rachunkiem za 
pośrednictwem njumobile.pl 
przyznane zostały Vouchery 
Eventim o wartości 50zł 
brutto.  
 
Czas promocji: maj 2014 

PRZYKŁAD REALIZACJI 
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Klient: UPC  
 
Promocja: Unikalna 2014 
 
Mechanika: osobom fizycznym, 
które zawarły umowę w akcji 
promocyjnej przyznane zostały 
Vouchery Eventim o wartości 
10zł brutto. 
 
Czas promocji: jesień 2014 

PRZYKŁAD REALIZACJI 
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PRZYKŁAD REALIZACJI 

Klient: Heineken 
 
Promocja: Otwórz się na miasto – loteria 
 
Mechanika: Kup piwo Heineken w butelce lub w puszcze. Zarejestruj kod spod 
kapsla lub zawleczki na stronie promocyjnej. Rozwiąż quiz i zagraj o nagrody 
(Wpisanie jednego kodu oraz udzielenie prawidłowej odpowiedzi w quizie to jedno 
zgłoszenie w Loterii). 
 
Czas promocji: czerwiec-sierpień 2014 
 
 



10 

Kampania dla klientów BECK’S 

 
• Wykorzystanie kodów zniżkowych w  

zewnętrznej sprzedaży, 
 

• Przygotowanie dedykowanych opakowań,  
kapsli, etykiet oraz podstrony Informacyjnej, 
 

• Promocja skierowana m.in do partnerów  
i sponsorów imprez i festiwali. 

 

 

PRZYKŁAD REALIZACJI 
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Zapraszamy! 

 

 

 

Kaja Pyśk 
 
B2B Junior Specialist  
telefon + 48 508 055 307 
Kaja.pysk@eventim.pl 

KONTAKT 


