
Quem somos?

Antigo



TICKET SPORTS, maior plataforma de 
inscrições para eventos esportivos da América 
Latina

UMA PONTE PARA 
EXPERIÊNCIAS 
TRANSFORMADORAS



Todas as funcionalidades da plataforma são 
construídas para conectar atletas com os 
organizadores mais incríveis do Brasil

NOSSO FOCO?
ESPORTE PARTICIPATIVO

MAIS DE 2 MILHÕES DE 
PAGEVIEWS POR MÊS
Quem procura prática e desafios esportivos no Brasil, 
procura o Ticket Sports. Os milhões de acessos são 
prova que, além de plataforma, somos um grande 
hub de informações



Atuando desde 2015, com foco e 
exclusivamente direcionados para 
as inscrições de eventos esportivos

Só em 2019 foram 
800 mil inscrições para
+ de 2000 eventos. 
Todos esportivos

CONHEÇA + 
NOSSOS NÚMEROS

Mais de 12 mil eventos já 
foram comercializados 
pela nossa plataforma 
com mais de 5,5 milhões 
de ingressos vendidos



Nossa crença é na especialização total, no 
foco, no conhecimento de mercado, na 
capacidade de contribuir para o 
ecossistema de experiências esportivas

NÃO FAZEMOS EVENTOS.
FAZEMOS TECNOLOGIA



PLATAFORMA DE VENDAS FEITA 
PARA EVENTOS ESPORTIVOS

4 mãos: busca de feedback 
constante com organizadores

Benchmarking com as 
maiores ticketerias do mundo

Autosserviço: toda autonomia 
para configuração nas mãos 
dos Organizadores

Equipe de suporte 
especializado, treinada e ágil

Consultoria de negócios: 
nossa equipe pronta para 
ajudar com hacks de 
crescimento

SLA de 24 horas, por que 
velocidade é essencial



Pessoas que, em algum momento, 
transformaram as próprias vidas através de 
eventos esportivos

E FALAMOS COM UM 
MONTÃO DE GENTE

São 900 mil pessoas na base 
de dados, 100% formada por 
atletas do mundo todo

Temos também mapeadas 
mais de 3.000 assessorias 
esportivas por todo Brasil

Com orgulho, 
comercializamos eventos em 
todos os estados do Brasil e 
até internacionais

Capilaridade e conexão com 
gente do esporte é nosso DNA



A gente já ajudou a transformar milhares de vidas, mas o 
que interessa mesmo é trabalhar pelo negócio dos 
organizadores de eventos

PARCERIA, CONSULTORIA, 
SUPORTE TOTAL PARA O 
SUCESSO DOS EVENTOS



MODELO SELF-SERVICE
ESCOLHA SEU GRAU DE AUTONOMIA

Onboarding 
com 
treinamento e 
suporte

Suporte na 
criação de 
eventos, 
sempre que 
necessário

Usabilidade 
intuitiva com 
passos para 
edição de 
informações

Independência 
para realizar 
operações 
simples ou 
complexas, sem 
necessidade de 
suporte

com mais de
80 videos tutoriais do sistema e 
webinars incríveis

Ticket Agora HUB

https://www.youtube.com/c/TicketAgoraHUB


Conheça alguns 
detalhes da plataforma 
especialista em vendas 
de inscrições para 
eventos esportivos

PRODUTO

O sistema tem centenas de 
ferramentas e funções, não caberia 
em uma apresentação. 

Se quiser, agende um treinamento ;)



Gestão e 
criação 

de eventos

Marketing 
Digital

Dashboard 
financeiro

Relatórios e 
insights

Módulo de 
eventos virtuais

PLATAFORMA
TICKET SPORTS:
PILARES DE PRODUTO

Dashboard 
Gerencial



DASHBOARD GERENCIAL

Em uma tela, todas as informações-chave para 
tomada de decisão e atalhos para análise do seu 
evento

Projeção de Vendas: o sistema calcula a 
projeção de acordo com a velocidade de 
vendas

Funil de Conversão: entenda o 
comportamento das vendas e converse com 
clientes no funil

Acompanhamento de vendas diário, com 
gráfico e planilha

Receita consolidada em tempo real e preview 
do Ticket Médio

Mensagens 
diretas para 
recuperação de 
Carrinho de 
Compras



Modelos de cadastro com diferentes tipos de precificação, cadastros 
de lotes por tempo ou volume, regras de descontos

Personalização de questionário no fluxo de inscrições, com 
dropdown, espaços ou caixas de seleção

Integração com vendas de produtos, antes ou depois das 
vendas de inscrições, com controle de estoque e 
possibilidade de criação de loja interna

GESTÃO E CRIAÇÃO DE EVENTOS

Sistema intuitivo de cadastro, com múltiplas funções, customização 
ilimitada do fluxo de inscrições

Modalidade de pagamento 
parcelado de 2X até 12X com  
juros para o participante



HOTSITE DOS EVENTOS
No cadastro você também configura o hotsite do seu evento. Ele 
aparece em todas as plataformas e canais Ticket Sports com clientes

DESTAQUE

Feito em 
metodologia 
Material Design, 
referência Google

SEO otimizado, 
sempre atualizado 
de acordo com 
algorítmos Google

Funções Mapa 
Percurso, links, 
vídeos, imagens e 
conexão direta com 
Organizador

Conheça também:

Portal do
organizador

Full Banner Especial
com eventos

https://bit.ly/3GtgGcn
https://bit.ly/3GtgGcn
https://bit.ly/3nq05yr
https://bit.ly/3nq05yr


Emissão de certificados pós-evento com 
customização total

Criação e gestão de cupons desconto, atrelado 
à dados variáveis, CPF, em real ou percentual

Disparo de comunicados para base de inscritos 
com texto e imagem customizados

Ferramenta de Segmentação de banco de 
dados, com criação de listas ou análise de 
qualquer cruzamento de informações que você 
possa imaginar. É muito fácil de usar.

Atribuição de números de peito

MARKETING DIGITAL

Está em nosso DNA. O foco é em resultados 
e, para isso, oferecemos um montão de 
ferramentas de marketing e comunicação



MARKETING DIGITAL

Integrações com diversas plataformas para execução de campanhas 
de mídia, tracking de resultados e automação

Integrados com a maior 
plataforma de automação de 
marketing digital do Brasil



Controle direto 
na área do atleta, 
onde o 
participante 
controla saldo e 
utilização do 
crédito

Não necessita de 
evento aberto

Você pode definir 
quais eventos são 
válidos ou não 
para cada cupom

Usabilidade fácil, 
no fluxo de 
inscrições

VOUCHERS: UMA NOVA RECEITA
O sistema possui a opção de vender créditos por organizador ou por 
evento. Você pode fazer ações com vale compra ou promoções para 
antecipação de receita

DESTAQUE



A MAIOR BLACK WEEK DE INSCRIÇÕES
Desde 2016, Ticket Sports promove em novembro a maior Black Week do mercado de 
eventos de esportes participativos do Brasil, que em 2021 passou a se chamar Sports Week

DESTAQUE

Incremento de até 
180% nas vendas 
de inscrições de 
eventos

Aumento de 23% 
na velocidade de 
vendas de 
inscrições para o 
ano seguinte

Mais de 195 mil inscrições 
vendidas desde a primeira edição.

Confira detalhes da  Campanha 2021

https://hub.ticketagora.com.br/resultados-da-sports-week-ticket-agora-2021/


DASHBOARD FINANCEIRO

A interface financeira do Ticket Sports é, acima de tudo, 
uma fortaleza de segurança, proteção dos seus dados e 
um grande hub de informações

Relatórios financeiros atualizados em tempo real, log de 
todas as transações e extrato detalhado

O foco é simplificar a vida do Organizador com 
informações rápidas e controle para cada evento

Repasses com interface intuitiva e automatizada



Os anuentes não ficam habilitados para gerenciar ou 
acessar o dashboard do organizador, mas podem 
receber repasses de valores

Todo o processo é controlado na área financeira e 
conta com respaldo jurídico. Tudo também 
automatizado

AUTOMAÇÃO DE ANUENTES
Você pode cadastrar e pagar os parceiros do seu evento 
de forma automatizada

DESTAQUE

Cadastro cria um aditivo de 
contrato, que deve ser 
assinado digitalmente por 
organizador e anuente

Todos os eventos poderão ter 
repasses para diferentes 
CNPJs, de co-organizadores e 
fornecedores



Faça setup de alertas e avisos de 
inscrições, recebimento de 
relatórios de vendas com 
sazonalidade customizada

Veja sexo, cidade, estado, país, 
dias da semana, horário das 
vendas, meio de pagamento, 
devices de compra e um monte 
de outras informações

Estamos integrados com 
plataforma de e-mails All In 
(grupo Locaweb) que  aberturas 
e cliques para e-mails disparados 
pelo Ticket Sports

RELATÓRIOS E INSIGHTS

O sistema oferece dezenas de informações atualizadas em tempo real 
como perfil de consumo, demográfico e segmentação de dados



EVENTOS VIRTUAIS

Esta parte merece uma apresentação só para ela, baixe
logo acima o guia onde mapeamos a jornada
completa para o seu desafio! 

Funcionalidades para 
organizadores e para atletas, 
no que é atualmente o 
sistema de Eventos 
Esportivos Virtuais mais 
completo do Brasil

O foco é evolução 
constante. Os próximos 
passos do produto são 
definidos juntamente 
com organizadores 
usuários

Guia completo 
Desafios Virtuais

1 2 3

https://materiais.ticketagora.com.br/guia-completo-desafios-virtuais
https://materiais.ticketagora.com.br/guia-completo-desafios-virtuais


Gerenciamento de participantes 
com modelo Kanban, que facilita 
a gestão

Possibilidade total de 
customização da 
experiência: por distância 
acumulada, distância única, 
calorias, altimetria

Integração com API dos 
correios para cálculo de 
fretes - ou opção de setup 
próprio de preço por estado

EVENTOS VIRTUAIS

Dashboard para Organizadores é feito para facilitar a operação de controle de tempos, 
aprovações e visão do envio de Kits, além de possibilitar comunicação diretas, via sistema.

1 2 3



Integração com STRAVA 
permite atletas subirem 
resultados de forma 
automática para os 
eventos

É possível também subir o 
tempo de forma manual, 
com imagem em upload

Ranking em tempo real, 
com fotos / avatares, e 
possibilidades de 
visualização: 
modalidades, sexo, 
distâncias

Emissão de certificado, 
com foto de fundo, ou 
fundo do evento

EVENTOS VIRTUAIS

A experiência dos atletas está cada dia melhor. O sistema está em constante 
desenvolvimento, ganhando integrações e trabalho de usabilidade

1 2 3



Mais que uma plataforma 
de vendas. Uma parceria 
pelo sucesso do seu evento

EMPRESA DE 
TECNOLOGIA 
COM FOCO 
NO SUCESSO 
DE EVENTOS 
ESPORTIVOS

Agora você já conhece um 
pouco do nosso produto e 
funcionalidades 



Servidor Microsoft Azure, na 
nuvem, com elasticidade total de 
acordo com a demanda. Nossa 
experiência é de lidar com 
dezenas de milhares de acessos 
simultâneos sem nenhum 
problema de performance

Segurança é preocupação 
primária da plataforma. Todas as 
transações e dados são 
criptografados. Nós adequamos a 
comunicação e estrutura à Lei 
LGPD e trabalhamos forte pela 
proteção dos dados dos usuários

ESTRUTURA
ESPECIALIZADA



Além do backoffice com times 
Financeiro, Editorial, Design e 
Tecnologia, temos também áreas 
de interface com clientes

ESTRUTURA
ESPECIALIZADA

CUSTOMER SUCCESS
Você vai ter um time 
de especialistas que 
falam a sua língua. É o 
seu ponto de contato 
diário para tudo que 
precisar. 

MARKETING
Além dos canais 
Ticket Sports, é o time 
responsável por 
ajudar a impulsionar 
suas vendas com 
ações e consultoria 
para crescimento

PARTICIPANTE
Time treinado, 
antenado e que 
conhece tudo dos 
eventos. Temos 2 
pilares no SAC: 
tratamento 
humanizado e claro, 
agilidade



NOSSA API

Você consegue integrar 
diversas soluções e até outros 
sistemas ao Ticket Sports 
através da nossa API, 
disponível para clientes e 
parceiros

Autenticação de contas

Consulta de eventos

Pedidos e informações 
sobre participantes

Ponto de Check In 

Estoque de produtos

SOLUÇÕES



Além da plataforma, oferecemos um monte 
de outros serviços complementares para 
ajudar nas vendas de inscrições, elaboração de 
estratégias e suporte

Gestão de 
anúncios em 
Redes Sociais

Gestão de 
anúncios Google 

Adwords

SERVIÇOS-EXTRAS 
AO ORGANIZADOR

Consultoria para 
estratégia de 
comunicação

Consultoria para 
estratégia de 

pricing

Disparos extras 
de e-mail 

marketing



Nós transformamos nossa missão nos últimos 
anos. Além de trabalhar pelo sucesso dos eventos, 
queremos também colaborar com o Mercado 
dos eventos participativos

Compartilhamos todo nosso conhecimento no 
portal Ticket Sports HUB.

São dezenas de pesquisas, matérias, vídeos e até 
nossos próprios cursos onde compartilhamos 
tudo que aprendemos ao lidar com milhares de 
eventos esportivos no dia a dia.

Cliente Ticket Sports tem acesso antes aos 
conteúdos e muitos acessos extras, treinamentos 
e consultorias especiais.

Conectar-se com a gente é também se conectar 
com um ecossistema inteiro, cheio de 
oportunidades.

CONTEÚDO COMO 
IDENTIDADE

Conheça o

Ticket Sports HUB

+ 1.654
downloads de 

materiais

6.853
organizadores

cadastrados

https://hub.ticketagora.com.br/


Falamos com milhares de 
corredores com conteúdos 
sobre eventos, treinamento, 
alimentação e notícias 

São mais de 300.000 
pageviews por mês

Baixe a seguir nosso

Organizadores com eventos no 
Ticket Sports têm vantagens 
para anunciar e têm matérias 
de eventos divulgadas no site

O calendário Ticket Sports 
aparece na íntegra no 
calendário Webrun, um dos 
mais completos do segmento e 
maior foco de visitação do portal

WEBRUN:
O PRINCIPAL 
PORTAL DE 
RUNNING DO 
BRASIL É DO 
TICKET SPORTS

Mídia kit e 
pacotes

https://storagefileta.blob.core.windows.net/ticketagora/arquivos/evento/29892/1e6bec71f4bd4449940424f93917a8b2637655669651943563.pdf


Quem falou que a gente 
não produz evento? 
Reunimos mais de 200 
organizadores de todo o 
Brasil no nosso evento 
anual de negócios, 
palestras e debates

TS SUMMIT
Cliente Ticket Sports tem 
preço especial e 
vantagens para 
participar.



O fluxo de inscrições é rápido e intuitivo, 
adequação total ao mobile

Unificação de cadastros dos atletas. Não importa 
quem fez a inscrição, o atleta tem acesso à todo 
histórico e informações, associado à sua chave de 
usuário

Facilidade para inscrições em grupos, com módulo 
de revezamento (pagamento total ou por atleta) 
ou equipes

EXPERIÊNCIA DE COMPRA

Do lados dos organizadores, customização total. 
Do lado dos atletas, a melhor experiência

Única do mercado que 
já disponibiliza 
pagamento via PIX



Histórico de participações

Acesso á protocolos

Emissão de segunda via de boletos

Interface e gestão dos próprios 
desafios virtuais

Um espaço com 
todos os serviços que 

o atleta precisa para 
gerenciar os desafios 

e inscrições

ÁREA DO 
ATLETA



Experiência 
mobile renovada, 
com menos 
cliques e mais 
intuitiva

Notificações inApp 
ou por Push

Todo histórico do 
atleta, integrações 
com Apps, 
dashboard pessoal

Algoritmo para 
indicação de 
próximos eventos 
e display 
calendário

Nova experiência 
de virtuais, mais 
conectada e com 
mais ferramentas

APP
TICKET 
SPORTS



Sabemos que os grupos são 
muito representativos nas 
vendas de inscrições. Na nossa 
última pesquisa, cerca de 18% 
na média entre todos os 
eventos

Você pode configurar as 
regras para grupos com 
descontos, limite de inscrições 
e prazos para preenchimento 
dos dados de atletas

Os grupos têm um link 
especifico de vendas, com um 
passo a passo que ajuda nessa 
gestão dos alunos

MÓDULOS DE 
GRUPOS E 
ASSESSORIAS



O Ticket Sports existe para o seu 
negócio ficar mais leve, rentável 
e focar no que realmente 
importa: experiências 
transformadoras

Ah, além de tudo isso, a gente 
tem a taxa mais competitiva do 
mercado por que a gente sabe 
que é importante para você 

Mas como funciona o modelo 
comercial?

PRODUTO 
IMBATÍVEL, 
TAXAS IDEM



MODELO ORGANIZADORES

Temos uma pequena taxa de setup para 
publicação do evento. Depois, o que valem 
são as vendas

Nós cobramos uma taxa de serviço sobre 
cada transação, que pode ser absorvida 
pelo organizador, repassada ao cliente, ou 
híbrida, dividida entre ambos

Todos os custos de pagamento estão 
incluídos, seja pix, picpay, cartão de crédito 
e boleto bancário. Ainda existem algumas 
taxas adicionais cobradas de estornos e/ou 
ted quando realizada por nossa equipe

FLEXIBILIDADE



MODELO AFILIADOS

Ideal para empresas de cronometragem, 
ou outros sistemas de inscrições que 

procuram melhores preços de gateways e 
suporte aos participantes

Devolvemos um percentual das inscrições 
para cada evento trazido por afiliados

Todos os custos de pagamento estão 
incluídos, pix, picpay, cartão de crédito e 

boleto bancário.

CASHBACK
*válido somente para mais de 10 
eventos publicados anualmente



ECOSSISTEMA 
DOS 
EVENTOS 
ESPORTIVOS
Ser cliente e parceiro Ticket 
Sports é também pertencer 
mais ao mundo dos eventos 
esportivos

Estamos conectados em rede 
com todos os players desse 
segmento

É talvez um dos maiores 
ganhos de ter seu evento 
conosco. Pertencer à um 
ecossistema de trocas, que 
debate e trabalha junto pela 
evolução do setor



Todos os direitos reservados

Agende seu horário com nossos especialistas pelo
Whatsapp +55 (11) 9.6920-5425

ou solicite sua proposta de parceria!
enviamos rapidinho :)

CLIQUE AQUI

https://beta.ticketagora.com.br?Orcamento=True
https://beta.ticketagora.com.br?Orcamento=True

