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Mens vi venter på den nye sæson 
 

Der er stadig forestillinger tilbage i sæson 2016/17, men en ny sæson er lige om hjørnet. På 

billetkontoret betyder det færre kunder, der køber billetter, men omvendt fuldtidsbeskæftigelse med 

forberedelse, oprettelser, informationer og korrekturlæsning inden teatersæsonen 2017/18 kan komme 

godt fra start.  

 

PUBLIKUM FREM FOR ALT 

Vi er kendte 

Publikum finder vej til anden sal på Frederiksborggade, og 

vi oplever både nye gæster og gengangere. De bytter 

billetter, køber gavekort og vil gerne betale ekstra for 

personlig service – og om det så er til Det Kgl. Teater eller 

teatret i Fredericia, så skal de lige høre, om vi kan hjælpe.  

 

Teaterentusiaster glæder sig 

Vi får allerede nu forespørgsler på, hvornår 

Teaterkataloget 2017/18 udkommer, og hvordan man kan 

få fat i det. Det er skønt at opleve, hvor mange der glæder 

sig med os.  

 

NYT OM BILLETSYSTEMET 

Gavekort går godt 

I 2016 blev der solgt 3107 gavekort mod 2087 i 2015. 

Kunderne er glade for 

fleksibiliteten og de mange 

muligheder – og især for, at 

gavekortet nemt kan indløses 

online på teaterbilletter.dk.  

 

ANDET END BILLETTER  

Tjekkede billetter 

Vores unge aftenpersonale er efterhånden velkendte på 

jeres teatre. De er glade for at arbejde der, og de både 

sælger og tjekker med glæde billetterne.  

De kender dog trods alt ikke alle ansatte og ansattes 

venner, så de bliver vældig glade, når jeres gæster 

præsenterer sig, når de kommer og henter deres billetter 

fra jer. 

Vi bliver klogere, bedre og stærkere 

Vi uddanner os for tiden i ”kompetent og personlig 

kundeservice” og er i den forbindelse væk fra kontoret et 

par dage i februar og marts. Kontoret passes i 

åbningstiden af to af vores timelønnede. 

  

BILLETKONTORET LIGE NU  

Tasteservice 

Oprettelsesteamet, Anthony, Jeannet og Lise, er klar til at 

indtaste jeres nye teatersæson i Elektra-systemet. Vi skal 

bruge en masse oplysninger, og de allerfleste får vi direkte 

fra Tereba, så I kan med fordel udfylde der først. 

De data, der ikke spørges til i Tereba, beder vi jer udfylde 

via formularen i Teaterservice. Vi har opdateret skemaet 

på baggrund af erfaringerne fra denne sæson, så vi får alle 

de informationer, vi har brug for.     

Tak for besøget 

Mange kom forbi vores nytårstaffel i januar, og vi havde en 

herlig eftermiddag med snacks, bobler og hyggesludder 

med alle jer, vi arbejder sammen med, men for sjældent 

ser. Tak for besøget og på gensyn næste gang! Og I er i 

øvrigt altid velkomne til at kigge forbi, hvis vejen går til 

Nørreport. 

      De bedste hilsner 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/
http://www.billetbillet.dk/kontakt/

