Exposicions Fundación MAPFRE
Indicacions per a l’obtenció d’entrades per a assegurats / des de MAPFRE
1) Des de les pàgines d'exposicions del web de Fundació MAPFRE, en la part corresponent
a "Compra d'entrades" seleccioni l'accés a la taquilla online per a Entrada individual
entitats col·laboradores i després Comprar entrada:

2) Ja ha accedit a la taquilla en línia. Al PAS 1, seleccioni primer el dia de la visita:
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3) Un cop seleccionada la data de la visita, seleccioni el tipus i nombre d'entrades que desitja
adquirir. En aquest punt, el sistema encara no reconeix la seva condició d'assegurat, pel que
li ofereix les entrades en la seva denominació genèrica (general i reduïda):

4) En el PAS 2 seleccioni l'horari de la visita. Com que encara no es reconeix la seva condició
d'assegurat / da, el sistema mostrarà a la dreta el preu corresponent a la selecció d'entrades
efectuada:

Un cop seleccionat l'horari, triï el PAS 2 per accedir al registre de compra.
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5) Per a continuar amb l'adquisició d'entrades, cal registrar-se. El programa li ofereix una
finestra per a iniciar el registre.
a) Si ja estava registrat, n'hi ha prou amb omplir el correu electrònic i la contrasenya
i triar Iniciar Sessió.

b) Si és la primera vegada que es registra, si us plau, ompli el seu correu electrònic i
la contrasenya i triï Registrar

IMPORTANT: Si amb anterioritat s'ha registrat a la pàgina web de Fundació MAPFRE
(www.fundacionmapfre.org) per a subscriure’s al butlletí de Novetats o a una altra activitat,
ha de registrar-se ara igualment, ja que es tracta d'una base de dades diferent. Per efectuar
el registre, li apareixerà la següent pantalla amb les dades a completar. És IMPORTANT que,
si no disposa de NIF o CIF, seleccioni NIE / Altres en l'opció "Seleccioneu tipus document
d'identitat".
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6) Un cop efectuat el registre, tanqui la sessió i continuï el procés de compra. El
programa li oferirà les entrades gratuïtes de Client MAPFRE corresponents a les seves
invitacions
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Si en aquest punt del procés de compra, el programa segueix sense reconèixer-li les entrades
de Client MAPFRE, si us plau, seleccioni a la part superior de la dreta "Accés Client" i li
apareixerà un registre que ha d'emplenar.

7) Un cop efectuat el registre, el sistema reconeixerà la seva condició d'assegurat / da i
canviarà el preu descomptant del total que hi hagués la quantitat corresponent a les seves
invitacions:

8) Un cop completat el registre, seleccioneu Anar a Pas 3 Quan hagi completat l'obtenció
de les seves invitacions, rebrà un email de confirmació amb el localitzador de les seves
entrades i podrà també descarregar-se les invitacions en un arxiu pdf:
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A l'arxiu pdf hi constaran tots els detalls de les invitacions que ha obtingut:
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Esperem que la visita a les exposicions li resulti una grata experiència.
Moltes gràcies per la seva confiança i interès
cap a les nostres activitats!

7

