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MEGET MERE END BILLETTER 
 

Velkommen til BilletBillets nyhedsbrev. Her fortæller vi nyt fra publikums og billetternes verden. Læs 

om, hvad publikum efterspørger, hvad der er nyt i billetsystemet, og hvad vi får tiden til at gå med på 

billetkontoret. 

 

PUBLIKUM FREM FOR ALT 

Jeres publikum er vores kunder  

Vi bestræber os altid på at give den bedste kundeservice. 

Uanset om kunden skal købe 50 gruppebilletter, eller det 

bare er bøvl med et password. Vi er derfor altid glade for al 

den info, I kan give os om jeres forestillinger og 

arrangementer mm. 

 

Varighed er vigtig 

Uanset om det er til restaurantborde, barnepiger, flextrafik 

eller Intercity-pladsbilletter, så vil publikum meget gerne 

vide, hvor længe jeres forestillinger varer. Vi bruger jeres 

hjemmesider og især Tereba til at holde os opdateret, så 

opdater hellere end gerne så snart varigheden er kendt 

eller ændrer sig. Mange tak.  

NYT OM BILLETSYSTEMET 

Vi holder Billetten A/S i ørerne   

Billetsystemet Elektra opdateres hele tiden, og vi 

samarbejder med Scenit om at udvikle og tilrette systemet 

efter vores og teatrenes behov. Oplever I noget, der er 

mærkeligt, irriterende eller ikke virker, så er der garanteret 

andre, der har samme problem. Spørg os altid gerne, om 

vi kender til det allerede, eller om vi skal tage 

problemstillingen videre til Billetten A/S. 

ANDET END BILLETTER  

Programsalg og merchandise 

Vi sælger gerne jeres programmer fra billetskranken om 

aftenen. De skal bare oprettes i billetsystemet, så de 

indgår i vores regnskab. Bare sig til!  

Servicemails er flyvende 

Alle der har set Hodja fra Pjort har været velinformerede 

om Folketeatrets åbningstid, parkeringsmuligheder og 

mulighed for elektronisk billetvisning. Som noget nyt 

sender vi servicemails ud til Folketeatrets publikum, dagen 

før de skal i teatret – sig til, hvis vi også skal sende til jeres 

gæster.  

BILLETKONTORET PT  

Ingen premierenerver her 

Premiereteamet med Bettina, Finn, Jeannet og Lise har 

klaret ministre, kunstnere og alle de medvirkende i Hodja 

fra Pjort, Livlægens Besøg og Svantes Lykkelige Dag. 

Premiereseating er altid en herlig udfordring for ægte 

billethajer, men det er også rart, når det er overstået og 

alle sidder trygt i deres plyssæde, og forestillingen starter 

til tiden. Vi glæder os til flere premierer i det nye år. 

Et bytteeventyr 

Ny scenografi betyder ind i mellem ny salsopbygning, og 

ny salsopbygning betyder ofte nye billetter til alle. Vi er 

stolte af, at alle med billetter til Et Vintereventyr nu har fået 

nye pladser i den nye sal. Det har krævet en målrettet og 

effektiv indsats fra alle, men det er det stof, et billetkontor 

er gjort af.   

Teaterservice 

Vores online administrationsportal er i luften, og vi er rigtig 

glade for alle oprettelses- og  kampagnebestillingerne. 

Mangler I stadig en introduktion, så sig til. 

Glædelig jul 

Vi holder åbent til sædvanlig tid i hverdagene mellem jul og 

nytår, men d. 31.december holder vi lukket. 

       

     Rigtig glædelig jul og godt nytår fra jeres billetkontor! 

     Jannie, Jeannet, Anthony, Finn, Bettina, Lise og Nicolaj 

TEATERSERVICE 

OPRET EN FORESTILLING 

AFLYS EN FORESTILLING 

KONTAKT OS 

70 272 272 

Man-fre kl.12-18, lør kl.10–14 

Akut aflysning i weekenden 

70 80 90 51 

Lør kl. 14–19, søn kl.10–16 

http://www.billetbillet.dk/
http://www.billetbillet.dk/teater-service/
http://www.billetbillet.dk/oprettelsesskema/
http://www.billetbillet.dk/aflysning/
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