Kino Měnín – prodejní systém
Kino Měnín jde s dobou, a proto zavádíme online prodej vstupenek pomocí
portálu WWW.SMSTICKET.CZ
Systém bude spuštěn 14.05.2019 od 15:00.

Jaké jsou výhody prodejního systému?
- JEDNODUCHÝ A RYCHLÝ NÁKUP ONLINE
Pohodlně nakoupíte vstupenky online ze všech zařízení (počítač, mobil,
tablet), máte jisté místo a nemusíte stát frontu u pokladny.
- VSTUPENKY NEMUSÍTE TISKNOUT
Vstupenky najdete v e-mailu a také ve formě PDF v příloze (pro tisk na
domácí tiskárně) a zároveň vám dojdou na váš telefon pomocí sms zprávy.
- NÁKUP BEZ NUTNOSTI SE REGISTROVAT
Volitelná registrace vám umožní uložit si vstupenky ve vašem účtu a mít je
tak kdykoliv znovu k dispozici. Zároveň získáte přehledné rozhraní pro
přeposlání vstupenky kamarádům a budete mít přehled na jaké další akce
se kamarádi chystají. Ale registrovat se nemusíte!
- VELKÉ MNOŽSTVÍ PLATEBNÍCH METOD
Vstupenky můžete zaplatit platební kartou, běžným a online bankovním
převodem, benefitní kartou Edenred nebo také populárním PayPalem.
Pro nákup v hotovosti lze využít prodejní místa nebo se zastavit přímo v
měnínském kině.
- ONLINE PLATBY BEZ DALŠÍCH SKRYTÝCH POPLATKŮ
V ceně vstupenky jsou zahrnuty všechny náklady a transakční poplatky,
pouze u platební metody Edenred a PayPal je přičten drobný poplatek.
- MÁTE PŘEHLED O DOSTUPNOSTI MÍST NA PŘEDSTAVENÍ
V systému můžete sledovat, jak se plní sál a tím tak reagovat, zda si
koupit vstupenku online nebo koupit až na místě na pokladně.

Je to jednoduché:
- ve svém internetovém prohlížeči si otevřete www.smsticket.cz nebo
kliknete na odkaz na stánkách kina nebo facebooku.

- najdete si představení, na které chcete jít nebo vyhledáte akce kina
zadáním „kino měnín“
- rozkliknete akci a dáte „koupit“.
- zadáte svůj e-mail a telefonní číslo, kam vám dojde potvrzení o
zaplacení a místenka
- vyberete si místo
- zaplatíte
A to je vše. Máte svoje místo a nezdržujete se při odbavení na pokladně.
Při vstupu do sálu jen ukážete sms zprávu ve svém telefonu nebo
vytisknutou vstupenku, která vám dojde v PDF na e-mail. To už záleží na
vás.
Samozřejmě si můžete koupit vstupenky přímo v kině. Pokladna je vždy
otevřena hodinu před představením.
Koupit můžete vstupenky i na prodejních místech smsticket po celé ČR.
Prodejní místa naleznete zde https://www.smsticket.cz/prodejni-mista .
V případě jakýchkoli dotazů volejte 733 737 867 nebo pište na
info@kinomenin.cz.

