PRESSEMELDING
Mjøndalen, 21.10.2015

Sandnes Ulf og BUYTEC AS inngår et billettsamarbeid
Sandnes Ulf ønsket et nytt billettsystem for 2016 sesongen og valgte
BUYTEC AS som samarbeidspartner for dette og utvikling av nye
tjenester for billettering.
- Sandnes Ulf valgte BUYTEC’s billettsystem fordi løsningen tilfredsstiller
de forventningene klubben har til en moderne billettleverandør. Vi ønsker
overfor våre supportere å legge bedre til rette for forhåndssalg, deriblant
gjennom mobile enheter. Der har BUYTEC en meget bra løsning, som vil gjøre det enda
enklere for våre supportere å kjøpe billett til kampene, eller skaffe seg enkelt sesongkort,
blant annet gjennom valgfri delbetaling av sesongkortet, sier Morten Wiik Larsen.
- For oss er også utvikling av produktene til våre privatkunder på kampdag på et meget viktig
punkt. Da mener vi BUYTEC er en veldig god aktør å ha med oss på laget når vi skal se på
ulike prosjektet i fremtiden, som kan bedre kampopplevelsen for våre trofaste fans, fortsetter
Wiik Larsen.

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?

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:

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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