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OLIMP WASKO to system przeznaczony do kom-
pleksowej obsługi biletowej imprez masowych, 
takich jak widowiska sportowe, zgromadzenia, targi 
czy kongresy. Odpowiada za tworzenie elastycz-
nych planów sprzedażowych, programów lojalno-
ściowych, a także zapewnia pełną kontrolę ruchu 
osobowego z funkcją identyfikacji kibiców.
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Bezpieczeństwo

Każdy uczestnik imprezy, posiadając ważny bilet 
zakupiony w kasach bądź przez Internet, zostanie 
poddany elektronicznej kontroli podczas wcho-
dzenia na teren obiektu, na którym odbywa się 
impreza. Tam, za pośrednictwem specjalistycznych 
czytników, kamer, kołowrotów oraz infokiosków 
błyskawicznie (poniżej 1 sekundy) sprawdzana jest 
ważność biletu oraz tożsamość kibica. 

Osoba, która nie posiada ważnego biletu, osoba 
niezidentyfikowana czy też z zakazem stadiono-
wym nie zostanie wpuszczona na teren obiek-
tu. Prawdziwi kibice mogą wreszcie poczuć się 
bezpiecznie. 

Zadbaj o bezpieczeństwo kibiców – dzięki syste-
mowi Olimp będzie to możliwe. Spersonalizowane 
Karty Kibica pełniące również funkcję karnetów 
oraz karty jednorazowej wykluczają wstęp osób z 
zakazami stadionowymi i pozwalają na weryfi-
kację danych osobowych kibiców. Dzięki temu 
tylko prawdziwi pasjonaci sportu będą mogli od-
dać się pozytywnym emocjom podczas wydarzeń 
sportowych. 
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Stadionowy System Kontroli Wejść OLIMP to innowacyjne 
rozwiązanie dla profesjonalnych organizatorów imprez masowych 
nastawionych na wygodę i bezpieczeństwo swoich klientów.

Integracja z innymi 
systemami

Wygoda
Zastosowanie systemu to korzyści nie tylko dla 
kibica, to także wygoda dla organizatorów imprez. 
OLIMP zapewnia sprawne zajmowanie prawi-
dłowych sektorów oraz konkretnych miejsc przez 
kibiców, eliminując jeden z częstszych problemów 
organizacyjnych.

System gwarantuje stuprocentową zgodność 
z Ustawą o Bezpieczeństwie Imprez Masowych 
w zakresie ochrony i przetwarzania danych 
uczestników imprez. 

Czysty zysk
Istotą pracy systemu OLIMP jest zapewnienie bez-
pieczeństwa uczestnikom imprez. Jednak to walory 
związane z obsługą sprzedaży powodują, że system 
staje się podstawowym narzędziem marketingowym 
w rękach organizatorów imprez. Tworzenie progra-
mów lojalnościowych, łatwe rozszerzanie dystrybucji 
biletów o nowe lokalizacje, integracja z masowymi 
dystrybutorami biletów (np. Eventim, TicketPro itp.) 
powodują, że dotarcie z produktem do uczestników 
imprez jest niezwykle skuteczne i tanie.

Wdrożenie systemu OLIMP przyczyni się do wymier-
nych zysków poprzez uruchomienie nowego kanału 
sprzedaży – internetowego portalu obsługi kibica. 
Ponadto Karty Kibica jako nośnik informacji sku-
tecznie wspierają działania reklamowe, a możliwość 
analizy raportów i statystyk określających m. in. liczbę 
sprzedanych biletów pomagają w optymalizacji pla-
nów marketingowych.

Ogólnopolska baza zakazów stadionowych
System ogólnopolskiej karty kibica 
Ekstraklasa S.A.
Eksport danych o niebezpiecznych kibicach 
do systemów organów ścigania
Programy lojalnościowe



Zagłębie Lubin
ŁKS Łódź
Termalica Nieciecza
Piast Gliwice
Zagłębie Sosnowiec
GKS Katowice
GKS Polkowice
GKS Bełchatów
Stal Mielec
Stal Rzeszów
Unia Tarnów
Siarka Tarnobrzeg
Rozwój Katowice
Raków Częstochowa
MKS Chojniczanka
Odra Opole
Odra Wodzisław
MKS Puławy
Kotwica Kołobrzeg
Polonia Bytom
Górnik Zabrze

i wiele innych.
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