SZÍNPAD
KEDVES NÉZŐINK!

ELŐADÁS KIVÁLASZTÁSA

Az alábbiakban „A Madách Színház élőben az Ön
otthonában! / színpadON ” című előadás-sorozatunk
jegyvásárlási tájékoztatóját olvashatják. A tájékoztatót
azoknak a Nézőinknek készítettük, akik csekély tapasztalattal rendelkeznek az online vásárlás világában.

A Madách Színház Honlapján a

JEGYVÁSÁRLÁS ITT MÁJUS 26-TÓL

képre kattintva érheti el a

jegyértékesítő felületét.

Itt kiválaszthatja, hogy melyik előadást szeretné megnézni és mikor.
(Amennyiben bővebb információra van szüksége a kérdéses darabról,
az előadás plakátjára kattintva, részletes ismertetőt talál.)
Miután kiválasztotta az előadást és az időpontot, a

JEGYVÁSÁRLÁS

gombra kattintva a kosarába kerül a kiválasztott előadásra szóló jegy.
A jegy ára 1500 Ft.

Ha a jegy a kosarában van, első lépésként kérjük, ellenőrizze eszközét

KOSÁR

A KÉRJÜK, IDE KATTINTVA TESZTELJE, HOGY AZ ONLINE SZÍNHÁZ ÖNNÉL
MŰKÖDIK-E

gombra kattintva. Amennyiben a vetítőgép Önnél forog,

illetve a gép hangja is hallható, a vetítés az Ön eszközén el fog indulni.
Ezt követően a

TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ

gombra kattintva adja meg a kért

adatokat (áfás számla igény, név, valós email cím, ahova a jegyvásárlási
folyamat végén emailben megérkezik a virtuális jegy).

PÉNZTÁR

Az adatok jóváhagyása, valamint a szerződési feltételek elfogadása után

VÁSÁRLÁS MENETE

klikkeljen a

MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE

gombra.

Ezt követően megjelenik a SimplePay bankkártyás fizetés felülete,

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

ahol kifizetheti jegyét.

A sikeres fizetést követően megrendelése adatait fogja látni a képernyőn,
illetve postafiókjába megérkezik az online színházjegy.

A Madách Színház online előadására az előadás napján, kezdés előtt
egy órával, azaz 19.00 órakor tud belépni, úgy, hogy a kapott e-mailben

ELŐADÁS MEGTEKINTÉSE

szereplő

BELÉPÉS – SZÍNHÁZJEGY

gombra kattint.

Belépéskor a Madách Színház virtuális Társalgójába érkezik, ahol az
Örökké fogd a kezem című előadás kezdéséig NYÁRY KRISZTIÁN íróval,
a Jövőre, veled, ugyanitt című előadásunk előtt GÁLVÖLGYI JÁNOS
színművésszel folytathat online csevegést az előadás többi nézőjével
együtt, a közvetítő rendszer által generált fantázianéven.
Az előadás kezdetét három gongütés jelzi – a
HELYÉT A NÉZŐTÉREN

KÉRJÜK, FOGLALJA EL A

gombra kattintva beléphet a nézőtérre, ahol meg-

tekintheti az előadást.
Amennyiben kérdésük van, ezen a linken:

http://vetito.artmozi.hu/cc/ugyelo.php
vehetik föl a kapcsolatot munkatársunkkal.

Kedves Nézőink, kérjük, játsszanak velünk!
Érezzék jól magukat – tekintsék saját nappalijukat
nézőtérnek, adják meg maguknak az otthonukból
való virtuális kimozdulásban a színházi élményt,
ha kedvük van, öltözzenek úgy, mintha színházba
mennének és akár koccintsanak egy pohár pezsgővel.
Na és persze kapcsolják ki telefonjaikat! 
Kérjük, örökítsék meg otthoni színházi élményeiket,
a fotókat pedig küldjék el nekünk a
szinpadON@madachszinhaz.hu e-mail címre,
hogy megoszthassuk azokat a Madách Színház
közösségi média felületein.
Köszönjük, és viszontlátásra az előadáson!

MADÁCH SZÍNHÁZ

SZÍNPAD

A közvetítés támogató partnere az IBM Budapest Lab és a Budapest Film Zrt.

