PRESSEMELDING
Mjøndalen, 16.11.2016

Arendal Fotball og BUYTEC inngår billettsamarbeid
Arendal Fotball ønsket etter opprykk til OBOS ligaen å starte
sesongkortsalg for 2017, innen en uke. BUYTEC ble valgt som
leverandør og sesongkortsalget startet som planlagt.
”Arendal Fotball valgte BUYTEC som leverandør etter anbefalinger fra
personer som hadde erfaring med billettsystemer, service og support. Det var ønskelig med en
brukervennlig løsning, med et spekter av muligheter i tråd med utviklingen i klubben. Vi har stor
tro på billettsystemet som allerede er operativt for våre kunder. Dette er et viktig steg i
samspillet med vårt publikum. Vi er nå en del av flere klubber på samme system, noe som gjør
valget enkelt og trygt.”
BUYTEC tilbyr et markedsledende billettsystem, med
salgsfunksjoner og muligheter som er etterlengtet i klubbdriften.
BUYTEC er kjent for meget god service og for alltid å være
tilgjengelig ved supporthenvendelser.
Billettsystemet er utviklet med fokus på kundeservice for de som
ønsker å formidle en unik opplevelse. Klubben kan ved bruk av
denne teknologien identifisere, forstå, påvirke og umiddelbart gi
tilbud til sine supportere.
Billettsystemet støtter salg av sesongkort, medlemskort,
papirbilletter, print@home strekkode- og QR kodebilletter med bruk av mobiltelefon.
Hva oppnår klubbene med dette?

Billettsystemet består av følgende moduler:












Spille teknologisk på lag med de beste
Enkelt billettkjøp og adgang – Bedre service
Sesong- og klubbkort - Lojalitetsbygging
Større kundebase gir nye markedsmuligheter

Stadion- og lukesalg
Internett salg
Agentsalg
Mobiltelefonsalg
Aksess kontroll/ validering av billetter

Følgende klubber har nå billett- og/ eller smart stadionløsningen fra BUYTEC:

Hans Tommy Wilhelmsen/ Daglig leder/ 90 89 24 68 (mob) eller htw@buytec.no
BUYTEC har blitt en ledende leverandør av komplette arrangementssystemer som omfatter billetter-, Smart stadionløsning
med adgangskontroll, e-cash og lojalitetssystemer. Den totale løsningen har fokus på kundetilfredsstillelse, lojalitet og
økonomisk inntjening. BUYTEC er lokalisert i Mjøndalen og har med sitt utspring fra teknologimiljøet på Kongsberg.
BUYTEC har opparbeidet solid kompetanse og erfaring gjennom leveranser av løsninger til det nordiske sportsmarkedet.
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