Věrnostní program
Přijďte do divadla!

•

Staňte se našimi členy, abyste mohli využívat slev a výhod
nového věrnostního programu Městského divadla Kladno
a Divadla Lampion.

•

Čím častěji přijdete do divadla, tím více výhod získáte. 1 Kč = 1 bod ve věrnostním programu.

•

Pro členy věrnostního programu jsou připraveny exkluzivní výhody: slevové kupony na vybraná představení
i speciální akce, možnost přednostní rezervace vstupenek
(např. na mikulášské, silvestrovské představení), doprovodné programy k představení a jiné. O novinkách budeme
členy věrnostního programu informovat pomocí newsletterů a letáků.

•

Členství vzniká registrací – založením osobního účtu diváka – ke které získáte vlastní kartu diváka. Registrace probíhá osobně na pokladně divadla (Divadlo Lampion, nám.
Starosty Pavla 4, Kladno). Cena karty diváka je pouhých
20 Kč a karta je přenosná (můžete ji využít nejen Vy, ale
i Vaši nejbližší a kamarádi).

•

Při každém dalším nákupu se stačí kartou diváka prokázat a na Váš účet se Vám načtou body, za které následně
získáte slevy, výhody a bonusy.

•

Dvojitá sleva! V rámci věrnostního programu je možno
kombinovat slevu studenta/důchodce/ZTP se slevou, kterou získáte nasbíráním slevových bodů.

•

Při registraci bude vytvořen i online uživatelský účet, který
můžete spravovat a jeho prostřednictvím nakupovat vstupenky a získávat slevové body i z pohodlí svého domova.
Ke svému účtu se můžete přihlásit přes online rozhraní
pro nákup/rezervaci vstupenek. Odkaz na rozhraní najdete
na na našichh webových stránkách v záložce s názvem
Vstupenky.

•

Pokud nebude účet používán více než 1 rok, bude karta
deaktivována. Účet je pak možné znovu aktivovat na pokladně Divadla Lampion.

•

V případě ztráty karty si můžete koupit kartu novou za
20 Kč, na kterou Vám bude převeden Váš stávající účet.

•

Věrnostní systém platí pro domácí představení Městského
divadla Kladno a Divadla Lampion.

•

Po dosažení těchto úrovní získáte permanentní slevu na
nákupy vstupenek:
1500 bodů – sleva 5 %
3000 bodů – sleva 10 %
5000 bodů – sleva 15 %*

Pokladna Divadla Lampion
otevřeno pondělí–pátek 8:00–18:00 nebo do začátku představení, o víkendech a státních svátcích vždy hodinu před
představením

* slevy na sebe navazují, nesčítají se

www.divadlokladno.cz
www.divadlolampion.cz

