
 

  

 
TICKETMASTER ZWIĘKSZA SWOJĄ OBECNOŚĆ W EUROPIE 

dzięki zakupowi wiodącej agencji sprzedaży biletów Ticketpro 
  
LONDYN, (16 lutego 2017 r.) – Ticketmaster, firma wchodząca w skład Live Nation 
Entertainment Inc. (NYSE: LYV), ogłosiła przejęcie agencji sprzedaży biletów Ticketpro. 
Ticketmaster to światowy lider w sprzedaży biletów mający na koncie ponad 530 milionów 
biletów sprzedawanych rocznie, a dzięki nowemu zakupowi zasięg działalności firmy zwiększy 
się do 30 krajów, obejmując dodatkowo Czechy. 
  
Firma Ticketpro powstała w 1992 roku w Czechach. Rozwinęła ona działalność w Europie 
Środkowej, oferując licencje na swoje oprogramowanie TicketSoft na innych rynkach 
międzynarodowych, w tym na Węgrzech, Białorusi i w Chile. 
 
Nabycie firmy Ticketpro, operującej głównie na rynku polskim oraz czeskim, umożliwiło firmie 
Ticketmaster rozszerzenie obszaru swojej międzynarodowej działalności związanej ze 
sprzedażą biletów o kolejny kluczowy rynek Europy Środkowej, którym są Czechy. Transakcja 
ta umożliwiła również zwiększenie potencjału rozwoju obecnej działalności firmy w 
sąsiadującej Polsce. Ticketpro jest wiodącą firmą na obu tych rynkach, ze sprzedażą 
przekraczającą ponad milion biletów. 
  
„Przemysł rozrywkowy nieustannie się rozwija. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu ze 
strony fanów na całym świecie organizuje się coraz więcej wydarzeń rozrywkowych oraz tras 
koncertowych.” mówi Mark Yovich, prezes firmy Ticketmaster International. „Nabycie Ticketpro 
pozwala zapewnić lepszą obsługę naszym klientom w Europie Środkowej, oferując światowej 
klasy usługi wielu fanom mieszkającym w tych krajach.”   
  
„Zaczynając swoją działalność w Czechach, firma Ticketpro wzbudziła zaufanie w Środkowej 
Europie i na rynkach wschodzących na całym świecie. Połączenie tego z globalną skalą 
działania oraz zasięgiem firmy Ticketmaster sprawia, że Ticketpro ma możliwość zaoferowania 
jeszcze wyższej jakości usług swoim obecnym klientom oraz pozyskania nowych. To 
ekscytujący czas dla firmy oraz przemysłu rozrywkowego w tej części świata. Dla mnie z kolei, 
to zwieńczenie podróży związanej ze sprzedażą biletów, która trwała przez ponad 25 lat,” 
mówi Serge Grimaux, prezes Ticketpro.  
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