
Hoopla er et selvbetjent, brukervennlig 

billettsystem som administreres på 

nett. Vi gjør det enkelt for deg å ta 

betalt for arrangementet ditt, både 

ved forhåndssalg på nett og i døra 

på arrangementssdagen. Det er ikke 

oppstartsavgift, månedsgebyr eller 

bindingstid. Gratis arrangementer er 

avgiftsfrie.

I samarbeid med Norsk 

Amatørteaterforbund tilbyr Hoopla 

alle medlemsgrupper 2,5,- rabatt pr. 

solgte billett. Rabatten fremkommer 

ved en kickbackavtale der arrangøren/

teatergruppen fakturerer Hoopla 2,5,- per 

billett solgt og utbetalt gjennom Hoopla. 

Fakturaen må sendes innen 3 måneder 

etter arrangmentsslutt.

Les mer om Hoopla på
www.hoopla.no/billettsystem

Billetter og betaling gjort enkelt!

GRATIS OPPLÆRING OG HJELP:
73 53 32 54 / support@hoopla.no

Om Hoopla Om avtalen

Salg på nett og ved inngang.

Mobil billettskanning.

Salgsrapporter.

Regnskapsdokumentasjon.

Deltageradministrering.

Mobiltilpassede salgssider.

2,5,- RABATT PR. BILLETT

+ 2,5,- TIL READ NEPAL PR. BILLETT

Du kan også leie betalingsterminaler av oss på www.hpay.no

https://www.hoopla.no/billettsystem


Med ca. 27 millioner innbyggere hvor mer enn halvparten lever for under 20 kroner dagen er 

Nepal et av verdens fattigste land. Nesten 40 % av den voksne befolkningen kan ikke skrive 

og 60 % av alle jenter får aldri fullført sin grunnskolegang. På READ Nepal sine 62 etablerte 

sentre får befolkningen uavhengig av alder, kjønn, økonomisk situasjon og etnisk bakgrunn, 

et tilbud om å lære seg basiskunnskaper vi tar som en selvfølge.

NATF har over en treårsperiode samarbeidet med READ Nepal ved å ta i bruk Forum Teater 

på læringssentrene, som et verktøy for å sette søkelyset på ulike problemstillinger og 

tabubelagte temaer i landet. Dette arbeidet er støttet av Kavlifondet, og har vist seg å være 

svært virkningsfullt.

Teatergrupper som er medlem av Norsk Amatørteaterforbund bidrar dermed som viktige 

ambassadører og viser et internasjonalt samfunnsengasjement ved å benytte Hooplas 

billettsystem. Vær med å gi, spesielt jenter og kvinner mulighet til utdannelse gjennom READ 

Nepal sine læringssentre. 

For hver billett solgt over nett, donerer Hoopla kr: 2.50,- til READ Nepal i et samarbeid 
med Norsk Amatørteaterforbund. Vi håper dere vil være med å gi Nepals befolkning en 
mulighet til økt livskvalitet og en bedre fremtid.

Om samarbeidet med Norsk Amatørteaterforbund (NATF) 
og READ Nepal 

Dere bidrar til og er med å motvirke: 

HIV/AIDS

Les mer om READ her

http://www.readglobal.org/our-work/read-nepal

