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Kas ir Paysera?

Paysera ir starptautiska maksājumu sistēma, kas nodrošina plašu 
ikdienas maksājumu pakalpojumu klāstu privātiem un biznesa klientiem 
visā pasaulē. 
Paysera ir Lietuvā licencēta elektroniskās naudas iestāde, kurai ir tiesības 
sniegt maksājumu pakalpojumus visā Eiropas Savienībā. Uzņēmums 
darbojas kopš 2012. gada 

Klientu skaits Latvijā: vairāk kā 28 000 privātpersonas un 9 000 
uzņēmumi



Paysera pakalpojumi

Norēķinu konta pakalpojumi
IBAN konts, vietējie un starptautiskie pārskaitījumi, valūtas maiņa, 
maksājumu kartes, internetbanka, mobilā lietotne u.c.

Maksājumu pieņemšana internetā – Paysera Checkout

Biļešu tirdzniecības sistēma – Paysera Tickets



Kas ir Paysera Tickets?

Paysera Tickets ir biļešu tirdzniecības sistēma, kas nodrošina 
pasākumu rīkotājiem iespēju tirgot biļetes gan portālā 
tickets.paysera.com, gan tirdzniecības vietās, saņemt apmaksu 
tiešsaistē kā arī pārbaudīt biļetes pasākuma norises vietā ar bezmaksas 
mobilo lietotni.

Šobrīd mēnesī tiek pārdotas vairāk kā 20000 biļetes uz vairāk kā 
600 pasākumiem



Paysera Tickets – komisijas maksa

Sistēmas izmantošana ir bez maksas!
Komisijas maksa tiek ieturēta tikai par pirkuma apmaksu.

Biļetes cena Biļešu skaits Pirkuma summa Komisijas maksa

5 EUR 2 10 EUR 0,20 EUR (1,95%)

20 EUR 1 20 EUR 0,32 EUR (1,6%)

10 EUR 5 50 EUR 0,65 EUR (1,29%)

Komisijas maksas aprēķins veikts pieņemot, ka apmaksa veikta, izmantojot maksājumu iniciēšanas 
pakalpojumu (Swedbank, SEB, Citadelel un Luminor) un pēdējo 30 dienu apgrozījums ir līdz 3000 
EUR vai līdz 200 pirkumiem. 
Komisijas maksu kalkulators ir pieejams https://paysera.ebiletes.lv/noderigi/komisjas-maksas/

https://paysera.ebiletes.lv/noderigi/komisjas-maksas/


Paysera Tickets - ieguvumi un iespējas

Pasākumu izveidošanas sistēma
Izveidojiet, pārvaldiet un rediģējiet savu pasākumu paši jebkurā laikā. Pievienojiet 
jaunus biļešu veidus, mainiet cenas un aktivizējiet atlaižu kodus. 

Bezmaksas lietotne biļešu pārbaudei
Biļetes var pārbaudīt ar jebkuru Android mobilo ierīci, izmantojot bezmaksas 
Paysera Tickets lietotni. 

Atlaižu sistēma
Palieliniet pārdoto biļešu skaitu, izmantojot modernu atlaižu sistēmu. Izveidojiet 
dažādas akcijas un analizējiet to efektivitāti.



Paysera Tickets - ieguvumi un iespējas

Daudzi apmaksas veidi
Biļetes uz pasākumu var pārdot klientiem visā pasaulē, piedāvājot izmantot 
katram ierastāko apmaksas veidu. Pircējiem no Latvijas pieejama apmaksa ar 
maksājumu kartēm kā arī Swedbank, SEB, Citadele un Luminor internetbankām.

Bezmaksas pasākumiem – bez maksas
Organizējat bezmaksas pasākumu? Izmantojiet Paysera Tickets biļešu 
tirdzniecības sistēmu bez maksas. 

Tūlītēja naudas saņemšana
Nauda par pārdotajām biļetēm uzreiz tiek ieskaitīta jūsu Paysera kontā. Pārvaldiet 
naudu, kolīdz pircējs ir iegādājies biļeti uz jūsu pasākumu. 



Paysera Tickets - ieguvumi un iespējas

Papildu informācija par pircējiem
Iespēja apkopot papildu informāciju par pircēju, izveidojot katram pasākumam 
atsevišķu formu, kas pircējam jāaizpilda, iegādājoties biļeti. 

Sezonas biļetes 
Grupējiet līdzīgus pasākumus kopā – neatkarīgi no tā, vai tās ir mākslas 
nodarbības vai sporta spēles, tie visi var būt vienuviet.

Vairākkārt izmantojamas biļetes
Jūs varat pielāgot, ka vienu biļeti var izmantot vairākas reizes, kas ir ļoti noderīgi 
abonementiem un dažādiem vairāku ciklu pasākumiem. 



Paysera Tickets - ieguvumi un iespējas

Sēdvietu izvēle
Plašas iespējas izveidot pasākuma norises vietas plānu.

Biļešu tirdzniecības logrīks
Ātra un vienkārša biļešu izvēles spraudņa integrācija jūsu vietnē.

Biļešu tirdzniecība fiziskās tirdzniecības vietās
Biļetes iespējams tirgot ne tikai tiešsaistē, bet arī fiziskās tirdzniecības vietās –
pasākuma norises vietā, pie sadarbības partneriem un citur.



Kopsavilkums

Paysera Tickets nodrošina pilnu biļešu administrēšanas, tirdzniecības 
un pārbaudes procesu

Pasākuma izveide un 
administrēšana

Biļešu tirdzniecība 
internetā vai uz vietas

Pircējiem pieejami 
dažādi apmaksas 

veidi

Biļešu pārbaude ar 
bezmaksas mobilo 

lietotni



Sazinieties ar mums!

Paysera LT, UAB 
Elektroniskās naudas iestāde

Klientu atbalsts
Tālr.: +371 67881518
E-pasts: atbalsts@paysera.lv
I-V, 9:00-18:00
www.paysera.lv


