VEEZI – mer än ett kassasystem!
Veezi är inte bara till för att snabbast möjligt få ut en biljett ur biljettskrivaren, utan
framförallt är det ett verktyg som hjälper dig att förenkla och effektivisera ditt arbete
samt att ge dig bättre möjligheter att sälja mer – både biljetter och godis. Fråga oss
gärna hur det går till.
Molnbaserat
– Repertoarplanera hemifrån verandan eller från andra sidan jordklotet.
– Med Veezis schemalagda rapporter behöver du inte ens logga in för att få koll
på biografen.
– Pålitligt och tryggt: Inga bekymmer med serverdrift och säkerhetskopiering.
Enkelt
– Enkelt att sälja biljetter och godis.
– Enkelt att repertoarplanera.
– Enkelt att rapportera.
– Enkelt att hålla koll på verksamheten.
– Enkelt för besökarna att köpa online med Klarna Checkout.
– Färdigt varusortiment att enkelt importera.
– SF:s företagsbiljetter och en massa andra biljettyper för enkel import.
Öka besöken
– Skapa smarta rabattkuponger för att locka publiken att gå oftare på bio.
– Länka direkt till köp från Facebook eller nyhetsbrev.
– Alltid aktuell repertoar på bio.se/din-biograf.
– Erbjud familjerabatt med en särskild familjebiljett.
Säg Hejdå till Bioguiden
– Veezi rapporterar automatiskt in varje natt.
– Du planerar repertoaren i Veezi som skickar den till Bioguiden.
– Du skickar veckans kassarapporter från Veezi med ett par klick.
Bättre koll
– Schemalagda rapporter förser automatiskt alla med den information de
behöver.
– Lagersaldo ger dig koll på lagret hemifrån.
– Översiktlig rapport eller väldigt detaljerad? Du väljer.

Flexibelt
– Lika bra i kiosken och kaféet som i biljettkassan.
– Samla allt i samma system: föreläsningar, bio, Live på bio, revyer etc.
Tryggt
– Svensk support när du behöver den.
– Godkänt av Filmägarnas kontrollbyrå.
– Godkänt av Skatteverket.
Erbjuder du pausservering på operan? Sälj paket på webben där dryck och tilltugg
ingår, så kan du lättare beräkna hur mycket som kommer att gå åt.

Frågor på det?
Vi demonstrerar gärna systemet över en videokonferens eller liknande.
Ingen fråga är för stor eller liten! Kontakta Bo idag så hjälper han er att få svar på allt
ni funderar över:
Bo Emmerik
bo@bio.se
0736-86 67 87

www.brabio.se
www.bio.se

