BRAVO MANAGER
LA SOLUCIÓ DEFINITIVA
PER ALS TEATRES
Dissenyada i creada per un equip de gestors culturals, especialistes en màrqueting digital, dissenyadors i programadors del
nostre país, aquesta eina permet la gestió integral d’un teatre, de manera fàcil i eﬁcaç i complint al cent per cent les necessitats
especíﬁques del nostre model polític i cultural.

ofereix tots els processos de
comunicació, venda d’entrades
i gestió de públics de manera
personalitzada i adaptable.

02

satisfà totes i cadascuna de les
necessitats instrumentals i de
relació amb les quals s’enfronta,
en el seu dia a dia, un teatre.
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contribueix a ampliar
notablement l’assistència
de públics, disminueix els
costos de màrqueting i
aporta valor a partir de
les relacions.
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gràcies a l’evolució tecnològica,
ofereix una plataforma integrada de
gestió amb alt valor afegit, abans
nomésa la disposició d’uns pocs i
ara a l’abast de tots.

Promoció i difusió de la programació
La programació del teu teatre a l’abast de tots

Disseny personalitzat i adaptat per
orientar el públic cap a la programació
i la compra d’entrades “amb molt
pocs clics”

Màxima facilitat per afegir o canviar
fotograﬁes, vídeos i textos dels diferents
espectacles o activitats programades.

Disseny totalment adaptat (responsive)
per a tota classe de dispositius portàtils
i mòbils (tauletes i telèfons).

Es poden crear tantes activitats i
espectacles com siguin necessaris

Proporciona informació de tots els
esdeveniments de la programació.

Es poden fer “cròniques” de les activitats
ﬁnalitzades per convertir la temporada a
un tot diferenciador
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Valor
Escolta i dialoga amb els teus públics

Ordena i facilita la creació de valor a partir
de la implementació d’eines capaces de difondre
tots elsformats digitals com a continguts a la web,
xarxes socials, e-mail màrqueting personalitzats,
vídeos oàudios. D’aquesta manera s’obren diàlegs
i esconeixen, alhora, les necessitats dels nostres
usuaris o públics futurs.

Els seus arxius totalment compatibles
(exportables i importables) ens permeten ampliar
notablement la compartició de les dades amb el
CRM Social de Bravo Manager, la qual cosa ofereix
amplíssimes possibilitats de segmentació.
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Venda d’entrades
La venda d’entrades és totalment directa des de la plataforma.

Evita dependre de tercers perquè s’integra en el nucli de la plataforma Bravo Manager.
Les dades dels usuaris, informació important i essencial per a la creació d’estratègies de màrqueting,
pertanyen només a l’entitat escènica que els genera.
Cada entrada és una factura de venda de cada organització, de manera que compleix amb els estàndards
de transparència de les entitats públiques locals (especialment els ajuntaments).
El format de la venda d’entrades on-line, pot ser utilitzat des de qualsevol navegador pels intermediaris
autoritzats per l’administrador principal per vendre entrades fora de línia.
El sistema és multisala i multiespai.
Els preus es poden canviar i ajustar a cadascuna de les butaques.
Permet gestionar tot tipus de preus especials.
Es poden ﬁxar preus especials i descomptes.
La plataforma permet crear i administrar “cupons” (conﬁgurables i personalitzables) per als seus clients.
Permet anomenar i identiﬁcar seients per espectadors amb mobilitat reduïda.
Permet vendre amb l’opció d’entrada general.
És possible conﬁgurar ﬁles i / o butaques 0, que es poden presentar marcades en un altre color dins del
diagrama del pati de butaques.
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Venda d’entrades
Venda on-line

El sistema suporta multiplicitat de compradors simultàniament.
L’usuari, mitjançant un disseny còmode, intuïtiu i agradable, pot triar l’espectacle, la sessió, el nombre
de localitats i el seient, així com els descomptes als quals pugui tenir dret.
També pot triar abonaments i comprar-los.
L’usuari pot realitzar el pagament a través de la passarel·la (o passarel·les) de pagament per internet
escollides pel teatre, i / o per PayPal.

Les entrades venudes i pagades a través d’internet generaran una entrada amb un QR que l’usuari pot
imprimir o mostrar a través del mòbil un cop arribi al control d’accés.
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Venda d’entrades
Venda oﬀ-line

La venda fora de línia es gestiona des de la mateixa solució, a través del personal de taquilla o mitjançant
les contrasenyes que proporciona l’administrador.
Cadascuna de les contrasenyes funcionen com a canals de venda diferenciats per saber en tot moment
qui ha venut cada entrada.
La venda d’entrades a taquilla és ràpida i fàcil.
Un cop oberta la taquilla, permet vendre entrades de qualsevol espectacle, abonaments i aplicar tots els
descomptes que s’hagin creat.
El sistema controla automàticament la disponibilitat i la numeració de les localitats.
El cobrament a taquilla es pot fer en metàl·lic i / o amb targeta de crèdit si es disposa de datàfon.
Les entrades es poden imprimir en una impressora corrent o ticketera.
Des de la taquilla es poden vendre, anul·lar, reservar i validar cadascuna de les butaques.
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Accessibilitat
Accessibilitat per al públic, pagament i “control” d’entrades

La interfície per als usuaris és fàcil i àgil per reservar butaques i obtenir la seva conﬁrmació.
El diagrama íntegrament personalitzat del teatre fa totalment interpretables les butaques o els seients
per cada un dels espais i per activitat: pati de butaques, llotges, pisos, cadires, grades, etc.
Crea entrades imprimibles amb un número de sèrie codiﬁcat (codi de barres)
Hi ha l’opció d’incloure informació de patrocinadors
Es poden afegir o diferenciar quotes o taxes que quedin reﬂectides en les entrades: iniciatives benèﬁques,
sense ànim de lucre o altres costos que necessitin fer-se evidents.
Mitjançant un lector de codis de barres es pot controlar que les entrades no estiguin repetides, que el codi
sigui vàlid i que pertanyi a l’espectacle corresponent.
La lectura del codi de barres reconeix l’acceptació en el sistema.
També es pot fer manualment. En tot moment sabem qui ha entrat en la funció. L’administrador pot rebre
avisos de totes aquelles persones que han accedit a la sala.
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Control d’entrades venudes

Es poden llistar totes les entrades venudes per dia, període o espectacle, el canal per on s’han venut
(en línia o taquilla) i qui les ha comprat, així com el preu i els descomptes aplicats.
El llistat també conté tota la informació bàsica: data, hora, canal de venda, nom, correu electrònic, seient, preu
i descomptes aplicables.
En cas d’anul·lació d’un espectacle es pot fer la devolució dels diners ingressats en el compte del comprador
de cadascuna de les entrades
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Comunicació i CRM Social per teatres
Amb Bravo Manager l’estratègia de comunicació s’amplia notablement

A part d’utilitzar les vies d’àmbit local tradicional, Bravo Manager aproﬁta totes les vies on-line actuals (i tot enfocat cap a la
seva optimització a partir d’estratègies de inbound màrqueting): web, blog, xarxes socials, revistes digitals, diaris i programes
en línia, newsletter, etcètera.

Permet crear recordatoris perquè l’usuari pugui afegir la compra de les seves entrades als seus calendaris: Google Calendar,
Hotmail Calendar, Yahoo Calendar o qualsevol calendari en línia de l’usuari.
El CRM Social de Bravo Manager s’enfoca com una eina de comunicació i atracció.
El CRM Social de Bravo Manager aporta la tecnologia necessària per controlar de manera efectiva tots els ﬂuxos que ajudaran
al teatre a optimitzar al màxim la gestió de les seves audiències actuals i potencials.
El CRM Social de Bravo Manager permet segmentar als nostres públics i generar altres relacions categoritzades (centres
educatius, organismes públics o altres organitzacions, competència, proveïdors i relacions internes) per poder-los analitzar de
manera personalitzada i comunicar-nos amb cada un d’ells.
Des de la mateixa plataforma es poden crear i enviar campanyes e-mail marketing i newsletters a empleats, subscriptors,
clients, patrocinadors, ambaixadors, etc., a partir de les adreces obtingudes en la venda de les butaques, els formularis o altres
llistes que vulguem incorporar o importar.
Les llistes es poden importar i exportar.

Es poden deﬁnir tots els camps que es desitgin per recollir les dades que es necessiten, des del correu electrònic ﬁns
qualsevol detall que pugui interessar.
El sistema incorpora dissenys de newsletters, d’e-mail marketing, de notiﬁcacions i autorespostes de seguiment de
compra o de recepció de dades. Tots es poden personalitzar per cada client i adaptar a la imatge corporativa del teatre,
auditori, espai a l’aire lliure no numerat… o es poden crear de nou.
Incorpora una eina diferenciada per: mecenatge i micromecenatge:
- Relació amb els patrocinadors, grans o petits.
- Relació amb els que ja han fet aportacions via on-line.
- Notiﬁcacions i agraïments personalitzats.
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Serveis
L’adquisició de Bravo Manager inclou:

Creació i adaptació de la web i del sistema a les necessitats particulars del teatre.
Instal·lació de l’aplicació.
Servei d’acompanyament, implementació i SEO (durant els 6 primers mesos):
posicionament, indexació, instal·lació i conﬁguració de KPI a Google Analytics, informes mensuals, optimització de
continguts, etc.
Una sessió de formació per als administradors del sistema.
Dues sessions de formació sobre com enfocar el marketing relacional per la captació i vinculació de públics i
com implementar-ho.
Manual d’ús que es lliurarà a les sessions de formació.
Manteniment i servei les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana, via telèfon o correu electrònic, per resoldre
qualsevol tipus d’incidència.
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Contacte

bravomanager.com
info@bravomanager.com
facebook.com/BravoManager
twitter.com/BravoManager
linkedin.com/company/bravo-manager

