VEEZI – mer än ett kassasystem

Veezi är inte bara gjort för att snabbast möjligt få ut biljetter ur biljettskrivaren. Veezi är ett verktyg som hjälper dig att förenkla och
effektivisera ditt arbete – och ge dig bättre möjligheter att sälja mer,
både biljetter och godis. Fråga oss gärna hur.
Molnbaserat
– Repertoarplanera hemifrån verandan eller från andra sidan jorden.
– Ständig tillgång till den information du behöver.
– Inga bekymmer med serverdrift och säkerhetskopiering.
Enkelt...
att sälja biljetter och godis
att repertoarplanera
att rapportera
att hålla koll på verksamheten
för besökarna att köpa online med Klarna Checkout
att importera varor från varusortimentet
att importera SF:s företagsbiljetter och en massa andra biljettyper
Öka besöken
– Skapa smarta kuponger 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.
– Med Veezis kundklubb kan du erbjuda medlemmar ett lägre biljettpris, eller sätta upp ett poängsystem för att erbjuda dina besökare bonusar som gratis popcorn och gratis biljetter.
– Med Veezis eget signage-system har du alltid snygg och aktuell
skyltning i biografen.

Säg hejdå till Bioguiden
– Du planerar din repertoar i Veezi som skickar den till Bioguiden.
– Veezi rapporterar automatiskt in besöken varje natt.
– Du skickar veckans kassarapporter från Veezi med ett par klick.
Bättre koll
– Schemalagda rapporter skickar automatiskt den information du
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.
– Allting i samma system: bio, föreläsningar, Live på bio, revyer etc.
Tryggt
– Svensk support när du behöver den.
– Godkänt av Filmägarnas kontrollbyrå.
– Godkänt av Skatteverket.
– Används av 50 nöjda biografer i Sverige.
– Används i över 90 länder.
– 22 år av utveckling har gjort Veezi till vad det är idag.
Erbjuder du pausservering på operan? – Sälj biljettpaket med dryck
och tilltugg på webben.
Frågor på det?
Jag demonstrerar gärna systemet över en videokonferens eller liknande.Ingen fråga är för stor eller för liten! Kontakta mig idag så ger
jag dig svar på allt du funderar över:
Bo Emmerik
bo@bio.se
0736-86 67 87

