
STEG-FÖR-STEG GUDIE
- Hur du registrerar dig som Digital återförsäljare
hos Ticketmaster.



I den här guiden får du  steg-för-steg-beskrivning hur du registrerar dig som Digital återförsäljare hos Ticketmaster.

GUIDE
Detta behöver du för att registrera dig:

- Klubbens adress
- Tillgång till Klubbens epost
- Momsregistreringsnummer (om Klubben är momsregistrerad)
- 15 minuter för att fylla in Klubbens uppgifter i registreringsformuläret och slutföra 
registreringen

Klicka här för att komma till registreringsformuläret.

https://app.impact.com/campaign-mediapartner-signup/Ticketmaster-Sweden.brand?execution=e1s1


STEG1
• Fyll i de sex fälten enligt nedan: 
1. Välj ”Svensk”
2. Fyll i klubbens namn under Kontonamn
3. Fyll i klubbens hemsida under 

webbplats
4. Välj ”Sverige”
5. Välj ”Sverige”
6. Välj ”SEK”



STEG 1, FORTSÄTTNING

Fyll i de sex fälten enligt nedan:

- Ange klubbens kontaktuppgifter
- Välj ”andra” i Ange-fältet

- Klicka på fortsätt



STEG2
• Lämna Beskrivning tom
• Välj ”Off-line” bredvid Primär 

marknadsföringsmetod
• Välj ”Andra” under PR-metoder



STEG3
• Fyll i uppgifter till kontaktpersonen
för klubben
• Välj användarnamn och lösenord
till ert Impact-konto.
• Klicka på ”Fortsätt”



STEG4
• Kryssa i rutan om du är registrerad 

för moms.
• Om du kryssar i rutan kommer du 

även att bli ombedd att fylla i ditt 
momsregistreringsnummer.

• Välj ’Ideellt arbetande’ under 
Organisations typ

• Klicka på ”Fortsätt”



STEG5
• Online Sale-rutan kan du bortse från.
- I samband med att du blir registrerad 
Kommer din ersättning justeras enligt 
överenskommelse. 

• Bortse även från SCHEMA.
• Du kommer att få dina 

utbetalningar från 
Riksidrottsförbundet/EM2020 
enligt överenskommelse.



STEG 5, FORTSÄTTNING

• Fyll i tecknen som visas i rutan

• Klicka på ”Jag läser och 
godkänner villkoren och 
skickar in ansökan”



BEKRÄFTELSESIDA
• Registreringen till Impact har 

nu kommit in till Ticketmaster.
• För att aktivera ditt konto: Gå 

in på din e-post och klicka på 
valideringslänken (se detaljer 
på nästa sida). 



STEG 6, VALIDERA DIN E-POSTADRESS
1. Gå till din e-post och öppna mailet med ämnesrad ”Verify your email adress to 

complete your registration”
2. Klicka på länken ”Validate E-mail adress”  

• Nu har du skickat in din ansökan som affiliate och bekräftat din email-adress.
• Så fort Ticketmaster har godkänt din ansökan får du ett mail med ämnesrad ”Välkommen till Ticketmaster på 
Impact!”
• Därefter kan du logga in på ditt konto med ditt användarnamn och lösenord: 
https://app.impact.com/login.user



Vid frågor är du välkommen att kontakta: 
Krister Bergström, Riksidrottsförbundet: krister.bergstrom@handboll.rf.se
Felix Hessel, Ticketmaster: felix.hessel@ticketmaster.se


