
İlk olarak katılımcılara 
sunacağınız etkinlik adını girerek 
etkinliğinizi oluşturmaya 
başlayabilirsiniz. 



Etkinlik tarihi kısmında, 
etkinliğinizin başlangıç ve bitiş 
tarihlerini belirtebilirsiniz.
Başlangıç ve bitiş tarihi etkinlik 
biletinin üzerinde yer alacaktır.



Mekan ekle butonunundan 
etkinliğinizin gerçekleceği 
mekan bilgilerini ayrıntılı olarak 
(şehir, ülke, mekan adı, adres ve 
mekan detayı) girebilir ve harita 
üzerinden işaretleyebilirsiniz. 
Fiziksel ve Online (sanal) Mekan 
olarak 2 seçenek çıkacaktır. 
Etkinliğinizi Online olarak 
gerçekleştirecek iseniz hangi 
platformda yayınlayacağınızı 
belirtmeniz gereklidir. 



Etkinlik detayı kısmından 
öncelikle etkinliğinizin 
kategorisine özel olarak sanatçı 
yada konuşmacı / eğitmeni 
listeye ekleyerek arama 
motorlarında sanatçı yada 
konuşmacı aramalarında etkinlik 
linkinizin üstte çıkmasına fayda 
sağlayacaktır.



Etkinlik detayı kısmından etkinlik 
tanıtarak etkinliği katılımcılara 
anlatabilir; bilgilendirme, 
etkinlik kuralları ve diğer 
detayları ekleyebilirsiniz. 
(Örneğe ulaşmak için blogun 
linki verilecek.)



Biletinonun her etkinliğe özel 
geniş kategori seçeneklerinden 
(Eğlenmek İçin, Öğrenmek İçin, 
İş Hayatı İçin, Keşfetmek İçin, 
Sağlık İçin, Sanat İçin, 
Sosyalleşmek İçin) etkinliğinize 
en uygun olanı seçerek 
etkinliğinizi 
kategorilendirebilirsiniz. 



Biletino’da kategori ekle butonuna 
basarak katılımcılar için sınırsız sayıda 
ücretli veya ücretsiz bilet kategorisi 
oluşturabilirsiniz. 

Bilet kategorisi kısmında ilk adım olarak 
kategori adı ve o kategorinin detayını 
ekleyebillirsiniz. Bir sonraki adım olan 
kapasite kısmında ilgili kategorinin kaç kişi 
tarafından alınabileneceğini 
belirtmelisiniz.

Bilet ücreti kısmında ise kategorinizin 
ücretli mi ücretsiz mi olduğunu 
seçmelisiniz. Ücretli olması durumunda 
ücretli kategorisini tıklayarak bilet ücretini 
girmelisiniz. 

Minimum/maksimum bilet kısmında bir 
kişinin o kategoriden tek seferde 
alabileceği minumum/maksimum bilet 
adedini belirleyebilirsiniz. 

Satış başlangıç ve bitiş kısmında ilgili 
kategorinin satış başlangıç ve bitiş tarihini 
belirleyebilirsiniz. 

Etkinliğinize sadece sizin onay vereceğiniz 
kişilerin bilet almasını istiyorsanız 
moderasyon seçeneğini 
işaretleyebilirsiniz. 

Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra 
kategori yarat butonuna basarak ilk 
kategorinizi oluşturmuş olacaksınız. 
Birden fazla kategori oluşturmak 
istiyorsanız diğer kategorileri eklemek için 
tekrar kategori ekle butonuna basarak 
yeni kategorilerinizi oluşturabilirsiniz. 



Biletino’dan kişiler bilet almak 
için isim soyisim e-mail adresi ve 
telefon numarasını girerek bilet 
alabilirler. Bu bilgiler haricinde 
katılımcılarınıza sormak 
istediğiniz sorular var ise serbest 
cevaplı soru, evet/hayır cevaplı 
soru ve çoktan seçmeli soru 
seçeneklerini ekleyerek zorunlu 
veya opsiyonel hale 
getirebilirsiniz. 

Ayrıca soru koplayalamayı kapat 
kısmından birden fazla bilet alan 
kişiler için ayrı ayrı cevap 
vermesini zorunlu hale 
getirebilirsiniz.



Resim ekle butonuna tıklayarak 
etkinliğiniz için tavsiye edilen 
boyutlarda (1920x1080) fotoğraf 
ekleyebilirsiniz. Etkinlik resminizin 
10 mg’ı geçmemesine dikkat 
etmelisiniz. 

Görsel ve boyutlar hakkında daha 
detaylı bilgiye ulaşmak için linke
tıklayabilirsiniz.

https://biletino.com/tr/blog/biletino-gorsel-boyutlari/


Arama butonunda etkinliğinizin 
çıkmasını istemiyorsanız 
aramalardan kaldır seçeneğini 
tıklayarak site içi ve site dışı tüm 
arama butonlarında etkinliğinizi 
gizleyebilirsiniz.

Etkinliğinize sadece istediğiniz 
kişilerin bilet alabilmesini 
istiyorsanız, gizlilik butonundan 
etkinliğin görüntülenmesi ve 
kişilerin bilet alabilmesi için bir şifre 
oluşturmanız gerekmektedir. 
Sonrasında bu kişilerin etkinliğe 
bilet alabilmesi için etkinlik linkini 
ve etkinlik şifresini kişilerle 
paylaşmalısınız.



Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra
oluştur butonuna tıkladığınızda
etkinlik taslağınızı oluşturmuş
olacaksınız. Ardından sistem
otomatik olarak sizi panele
yönlendirecektir. Son adım olarak
etkinliği aktif et butonuna
tıklayarak etkinliğinizi yayına
alabilirsiniz. 


