
 

 

 

 

 

 

 

 
Vysočina fest nabízí návštěvníkům první pivo za korunu

JIHLAVA – Vysočina Fest, do jehož začátku zbývá už opravdu jen málo času, přichází s výraznou 
novinkou, která podpoří komfort návštěvníků. Pokud jste majiteli chytrého telefonu, stáhněte si mobilní 
aplikaci Cool Ticket a užijte si Vysočina fest ještě na víc procent.
V aplikaci naleznete nabídku drinků na Vysočina festu, vyberete si a zapla te bezhotovostně a určitě 
přijde vhod i možnost nákupu prvního piva za pouhou jednu korunu. Dodavatel řešení Cool Ticke ng s. r. o. 
získal minulý týden cenu za nejefek vnější digitální projekt roku 2016 a pořadatelé fes valu se rozhodli 
nabídnout návštěvníkům tuto službu jako alterna vu k nákupům v hotovos .
Nové technologie využívající bezhotovostní platby se stávají trendem na letních fes valech, kde je touto 
cestou možné řešit kompletní útratu za jídlo, pi  a další věci. Výhodou jsou časové úspory na všech 
stranách – méně čekání a kratší fronty u barů i bankomatů – více času na hudbu a ostatní ak vity. 
Eliminovat hotovost je komfortnější a bezpečnější. Najednou odpadají problémy se ztracenou 
peněženkou, s utrženou kapsou od množství mincí a jejich ustavičným hledáním, ztrácením mincí či 
bankovek a zbavíte se také složitého počítání.
Bezhotovostní nákupy přes mobilní aplikaci mají kromě již výše zmíněných výhod ještě další specifické 
benefity. Máte přehled o aktuální nabídce občerstvení na fes valu, můžete si tedy v klidu rozmyslet 
a objednat dopředu, zapla t, na baru již jen počkat na přípravu a v pohodě konzumovat. Vybíráte si 
přímo v telefonu z hlavní nabídky drinků a občerstvení, které zapla te pomocí platební karty. Po 
zaplacení je do aplikace doručen digitální poukaz, který se následně uplatňuje na baru. Celý proces 
obsluhy je tak až dvakrát rychlejší než při standardní platbě v hotovos . Provozovatel má také k dispozici 
on-line účet s přehledem bezhotovostních prodejů pro potřeby okamžité inventarizace a kontroly.
Další přidanou hodnotou tohoto řešení je nenáročnost na vybavení. Není potřeba vyzvedávat žádné 
další speciální zařízení – náramky, karty, čipy, dobíjecí kupony. Potřebujete jen svůj mobilní telefon, 
staženou aplikaci a její propojení s platební kartou. Zapla te jen to, co si objednáte. Stejně tak se 
vyhnete frontám při vyzvednu  a odevzdání zařízení, případně při dobíjení kreditu, pokud není možné 
uskutečnit ho online apod.
Vzestup technologií obecně a v tomto případě vzestup bezhotovostních plateb pokračuje a nabírá 
poměrně rychlé tempo. Vzhledem k pozi vním ohlasům z nejrůznějších akcí po celém světě začínají lidé 
rozumět a hlavně více důvěřovat těmto stále ještě novým technologiím. Nesčetné výhody jak pro 
organizátory, prodejce a samozřejmě i zákazníky jsou velké, než aby je bylo možné nadále ignorovány. 
Po Vysočina festu si budete moci této novinky užít i na už tradičním Polanka festu na konci července 
v Třebíči.
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