Za takojšnjo objavo
Ljubljana, 16. 4. 2019

ZAČETEK PRODAJE VSTOPNIC ZA ŠKISOVO TRŽNICO 2019
mBills tudi letos ponuja edinstveno priložnost nakupa vstopnice

Ljubljana, 16. 4. 2019 - Še manj kot en mesec nas loči do že 22. Škisove tržnice, vstopnico za
edinstveno izkušnjo pa si lahko zagotovite od danes naprej. Tudi letos organizatorji ponujajo
inovativne in hitre možnosti nakupa vstopnice v preprodaji s telefonom z mBills in še več
presenečenj in ugodnosti za obiskovalce.
Škisova tržnica, ki je postala praznik vseh mladih v mesecu maju, vedno stremi k napredku in optimizaciji
organizacije. Skupaj z mBills tudi letos vsem obiskovalcem ponujamo hitro in edinstveno izkušnjo nakupa
vstopnice. Zakaj edinstveno? Ker bo Petrol tudi letos vsem posameznikom, ki bodo nakup vstopnice
opravili s telefonom z aplikacijo mBills, vrnil stroške vstopnice.

Kaj je mBills?
mBills je mobilna denarnica na tvojem telefonu, ki nadomešča fizično denarnico za gotovino in kartice.
Uporabnikom omogoča nakazovanje denarja prijateljem kar na telefonsko številko, plačevanje v trgovinah
in na bencinskih servisih, plačevanje v lokalih in restavracijah, plačevanje na avtomatih in dogodkih ter
plačevanje mesečnih položnic in e-računov. Prenos in uporaba mBills ter tudi plačevanje z mBills je
povsem brezplačno. Uporabniki lahko brezplačno naročijo in uporabljajo tudi debetno kartico mBills
Mastercard, ki jim omogoča plačevanje na vseh prodajnih mestih po celem svetu in tudi na spletu. mBills
je na voljo vsem, ne glede na banko, mobilnega operaterja in operacijski sistem. Varnost denarja in
podatkov sta zagotovljena, saj ima podjetje MBILLS dovoljenje Banke Slovenije za izdajanje e-denarja in
opravljanje plačilnih storitev.

MBILLS premika meje v plačevanju. Skupaj s Petrolom na Škisovi tržnici popolnoma digitalizira plačevanje
– tako nakup in prikaz vstopnic na vhodu kot tudi plačevanje hrane in pijače na dogodku. Nakup vstopnic
je možen s slikanjem MBILLS QR kode kjerkoli – na fizičnih prodajnih mestih, na oglasnih površinah, na
spletu, na družbenih omrežjih in drugje.

Kako do vstopnice za Škisovo tržnico v predprodaji?
Letos si lahko vstopnico zagotovite z mBills denarnico, s spletnim nakupom na eventim.si (od 30. aprila
naprej) ali na Petrolovih prodajnih mestih. Priporočamo nakup z mBills, saj vam bo v tem primeru Petrol
povrnil stroške nakupa.
Vse, kar morate storiti, je:
•

Na svoj mobilni telefon prenesite brezplačno aplikacijo mBills.

•

Na mBills naložite dobroimetje (npr. na blagajnah Petrola).

•

Z mBills slikajte QR kodo in kupite vstopnico za 3 eur!

V mBills prejmete vstopnico, ki jo pokažete na vhodu (najdete jo v desnem zgornjem meniju na domačem
zaslonu). 9. maja zjutraj vam bo Petrol na mBills vrnil 3 eur, ki jih lahko porabite na Škisovi tržnici ali
kjerkoli drugje. Brezplačno vstopnico si lahko z mBills zagotovite od danesi, 16. aprila, naprej do 8.
maja do polnoči, denar dobite vrnjen na dan dogodka zjutraj. Vračilo velja samo za eno vstopnico,
kupljeno z mBills. Podrobnejše informacije o postopku nakupa najdete na spletni strani Škisove tržnice.
Nakup vstopnic bo od 30. aprila naprej možen tudi na eventim.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
Vstopnica bo do vključno 8. maja stala 5 eur, na dan dogodka pa 7 eur.
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