ONLINE BILLETSALG OG EVENTSTYRING

GRATIS KURSUS

Place2book tilbyder i samarbejde med Kulturhusene i Danmark et kursus i oprettelse og håndtering
af online billetsalg og eventstyring. Det er gratis at deltage i kurset på samme måde, som det er gratis
for både arrangører og kunder at benytte selve systemet.
Place2book er så fleksibelt konstrueret, at du løbende selv kan flytte et arrangement, sætte priserne op
eller ned, give rabatter eller sælge medlemskort, merchandise eller andet. Du har også mulighed for at
lave tilmeldinger til gratis begivenheder, så du ved hvem og hvor mange, der kommer, også uden at det
koster noget, hverken for dig eller kunden.
Med andre ord er systemet tilpasset nøje til arrangørens behov, og på dette kursus har du mulighed for
at afprøve systemet på et arrangement præcis sådan, som det ser ud i din dagligdag.
På kurset lærer du at oprette alle slags events uanset sted, størrelse eller indhold, hvilket kan spare
dig for en masse administrativt arbejde og samtidig sikre dig fuld kontrol med økonomi og afvikling.
Udover underviseren vil der også være en super-bruger tilstede, der kan videregive helt konkrete erfaringer fra det virkelige liv.
PÅ KURSET FÅR DU:
•
•
•
•
•
•
•

introduktion til systemets grundlæggende funktioner
gennemgang af arrangementstyper
oprettelse af eget arrangement
design af din billet
eget brug eller videresalg af reklameplads på billetten
overblik over kundeinformationer
svar på alle de spørgsmål, der dukker op undervejs

Praktisk info
Der afholdes kurser i hhv. Århus og København. For at få fuldt udbytte af kurset, skal du selv medbringe en bærbar computer eller tablet.

Århus onsdag den 9. oktober 2013 kl. 15.00 - 17.30
Godsbanen, Salonen, Skovgårdsgade 3, 8000 Århus C
Tilmeldingsfrist 2. oktober. Kurset afholdes kun, hvis der er minimum 5 deltagere.
Du tilmelder dig på dette link

København den 10. oktober kl. 15.00 – 17.30
Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4 – 8, 2500 Valby
Tilmeldingsfrist 2. oktober. Kurset afholdes kun, hvis der er minimum 5 deltagere.
Du tilmelder dig på dette link
For yderligere information kontakt

Kulturhusene i Danmark

www.kulturhusene.dk Tlf. 33141200 Mail: kulturhusene@kulturhusene.dk

