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Odds Ballklubb og BUYTEC AS  

fortsetter billettsamarbeidet til 2019 
Odds Ballklubb og BUYTEC har samarbeidet siden 2007  
og nå har partene inngått en ny avtale for ytterligere 3 år. 
  

At Odds Ballklubb velger å fortsette samarbeidet med BUYTEC bunner ut i gode brukererfaring-
er for både klubb og publikum. Odds Ballklubb har hatt voldsom publikumsutvikling de siste 
sesongene, og vi er avhengige av å ha systemer som fungerer slik at vi kan avvikle arrange-
mentene på en trygg og god måte. I tillegg har vi utviklet mange konsepter for både privat- og 
bedriftsmarkedet som gjør billettstrukturen komplisert. Innføringen av mobilbilletter har vært 
meget populært, og flere digitale løsninger er noe vi ser på videre i samarbeid med BUYTEC. 
Odds Ballklubb opplever BUYTEC som en erfaren og trygg aktør på dette området. I tillegg til 
fotball arrangerer klubben mange andre aktiviteter, og vi har i større grad benyttet oss av 
fleksibiliteten i systemet de siste sesongene. Dette forenkler vår administrative jobb betraktelig! 
Gode supporttjenester, fornuftig prisstruktur og løsningsorientert stab gjør at Odds Ballklubb 
føler sine behov ivaretatt. 
 
Billettsystemet er utviklet for klubber som har fokus på kundeservice og 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? 

 Spille teknologisk på lag med de beste  

 Enkelt billettkjøp og adgang – Bedre service  

 Sesong- og klubbkort - Lojalitetsbygging 

 Større kundebase gir nye markedsmuligheter 

Billettsystemet består av følgende moduler: 

 Stadion- og lukesalg  

 Internett salg  

 Agentsalg  

 Mobiltelefonsalg 

 Aksess kontroll/ validering av billetter 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

For ytterligere informasjon: 

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 
opparbeidet solid kompetanse og erfaring gjennom leveranser av løsninger til det nordiske sportsmarkedet.  
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