
Seja um representante 



A maior plataforma de 

venda de inscrições para 

eventos esportivos do 

Brasil 

Somos parceiros das maiores corridas de rua, eventos 

de triathlon, corrida de aventura, campeonatos de 

vôlei, rallys e muito mais! 

 

Em 2016 foram mais de 1.400 eventos e mais de 300 

organizadores que inseriram os seus eventos na 

plataforma. 

 
 
 
 





A plataforma de inscrições mais avançada 
 

Apesar de sermos a maior plataforma de inscrições para eventos esportivos, o 

sistema é adaptável a qualquer tipo de evento que envolva inscrição. 



Programa de representantes Ticket Agora 
 

O programa visa a expansão da 

plataforma para regiões, 

organizadores ou segmentos que 

não atingimos atualmente. 

 

 

 

É uma oportunidade de você 

ganhar dinheiro com a nossa 

plataforma de forma autônoma, 

gerando renda complementar para 

você e para o seu negócio.  

Vem crescer  

com a gente 



Quer saber como funciona? 
 

A cada evento de novos organizadores que você trouxer, você ganha comissão. 

 

2 – Identifique clientes 3 - Negocie 4 -  Feche o contrato 5 -  Lucre 

Comece Agora 

1 - Cadastre 



Efetuando o cadastro como representante 
 

Tenho perfil comercial e já tenho outra 

atividade como fornecedor para eventos. 

Possuo CNPJ que me possibilita fornecer NF.  

Não represento ou possuo empresa de 

venda de inscrições/ingressos. 

Envie para comercial@ticketagora.com.br os seguintes 

documentos:  

 

• Cópia da CNH caso possua. 

• Cópia do comprovante de residência em seu nome. 

• Dados bancários PJ para depósito. 

• Contrato de parceria assinado e rubricado em nome da PJ.  

Estou ciente que esse cadastro não gera 

nenhum vinculo empregatício e estou de 

acordo com as regras descriminadas no 

contrato de representante. 

Após aprovação do cadastro você recebe: 

 

• Apresentação comercial para prospecção 

• Breve treinamento  online da plataforma. 

• Acesso ao painel para controle de vendas. 

• Contrato e questionário para abertura de 

evento. 

• Suporte da equipe de atendimento. 

1. 2. 

3. 4. 

5. 6. 

mailto:comercial@ticketagora.com.br


Identificando novos organizadores - clientes 
 

Organiza eventos que envolva inscrições. 

 

Não é ou não foi cliente do Ticket Agora no último 

ano. 

 

Não começou a vender inscrições ou está 

vendendo por outra plataforma concorrente. 

 

Está dentro da minha área de atuação. 

 

 

 

  



Negociando e divulgando a plataforma 

Somos a plataforma com as funcionalidades 

mais avançadas do mercado. 
Temos uma base fiel de participantes e divulgamos 

o evento via email marketing e redes sociais. 

Temos canais de conteúdo para divulgação do 

evento: Webrun.com.br e Webventure.com.br 
Uma equipe de atendimento ao organizador e uma 

equipe de atendimento para os participantes. 

Taxas extremamente competitivas para 

oferecer para o organizador ou repassar para 

o seus participantes. 



Fechando a proposta e contrato 

Compartilhe o nosso contrato de parceria com o 

organizador junto com o questionário de cadastro 

e a proposta comercial. 

Compartilhe com a nossa equipe de 

atendimento eventos@ticketagora.com.br. 

Receba os documentos devidamente 

preenchidos. 

Receba uma confirmação assim que o 

evento estiver aberto (Média de 3 dias úteis). 

Double check – Confira se todos os dados do evento 

estão corretos como negociado e recebido do 

organizador. 

1. 

3. 

5. 

2. 

4. 



Recebendo a comissão 

• 10% de comissão sobre a taxa do Ticket Agora de cada inscrição vendida por evento. 

 

• O saldo para repasse estará sempre disponível na primeira semana do mês referente aos eventos 

realizados do mês anterior. 

 

• Monitore o seu perfil e seu eventos no dashboard. 

 

• Seu perfil como representante precisa estar ativo (representa no mínimo um novo evento a cada 3 meses). 

 

• Solicite o resgate do saldo para a nossa equipe de atendimento, envie a NF referente ao valor da comissão, 

receba na conta cadastrada e corra para o abraço! 

 

 

 

 

 

 

 






