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Vi sælger ikke længere billetter! 
 

Men rigtigt meget mere! Ja, vi har været på servicekursus og er nu blevet bevidste om alt det, vi 

sælger her fra kontoret. Vi sælger rådgivning, tilgængelighed, personlig service, ekspertise, support 

og overblik – både til jer og jeres publikum.  

 

PUBLIKUM FREM FOR ALT 

Følelserne styrer salget 

Vores servicekursus gav mange aha-oplevelser. Den 

største var, at det er følelser, der i høj grad styrer, hvordan 

kunder køber oplevelser. Skal publikum grine, græde, 

imponeres eller tænke, når de skal se jeres forestilling? 

Det er spørgsmålet. Så hvis I ikke allerede ved det i 

forvejen, vil vi bare lige oplyse om det. 

 

Ungt blod 

Det fælles skoleprogram er søsat for fuld fart i samarbejde 

med alle jeres skolesalgsansvarlige. Vi suger til os fra alle 

sider, og vi glæder os til at høre om skolernes ønsker og 

behov til dialogmødet på Nørrebro Teater til juni.    

 

NYT OM BILLETSYSTEMET 

Vi gør Elektra bedre 

Jeannet, Anthony og Nicolaj har været på Island for at 

blive klogere på deres spændende billetsystem. Vi samler 

inspiration, så vi kan være med til at udvikle Elektra-

systemet, så det afspejler kundernes – og vores – behov 

bedst muligt i vores alle sammens digitale hverdag. 

   

Lukkede døre mm.  
Hvornår åbner jeres foyer? Lukker dørene helt, når 

forestilingen går i gang?  

Må publikum 

tage drikkevarer 

med ind i salen? 

Husk, der er masser af plads til den slags information på 

jeres billetter, bare sig til. 

ANDET END BILLETTER  

Garderobe i indbakken 

Mange af jer har det allerede, men vi reklamerer lige for 

det alligevel: Muligheden for at tilkøbe produkter i 

forbindelse med billetkøbet. Det kan være program, 

drikkevarer, garderobe eller hvad I ellers kunne tænke jer. 

Vi oplever at kunderne er glade for pakkeløsninger, så de 

har styr på det hele hjemmefra og ikke skal have penge op 

ad lommen på aftenen. Jeres produktbestillinger modtager 

vi med glæde i Teaterservice. 

BILLETKONTORET LIGE NU  

Vores nye sæson er begyndt! 

Alle jeres forestillinger er oprettet, tilrettet og i salg. Vi 

sender kataloger ud, printer billetter, oplyser om 

ændringer, vejleder om pladser, bytter kundernes forkerte 

datoer og ønsker god fornøjelse i en uendelighed. Det er 

så skønt at mærke teaterentusiasmen hos jeres 

kommende publikum.   

Summer lovin’ 

Vi har åbent lige som vi plejer, hele sommeren. Dog med 

nedsat bemanding fra midten af juni. Send endelig mails til 

os og henvis jeres kunder, mens I selv holder ferie.  

Vi hører også meget gerne fra jer, hvornår jeres teater er 

lukket for sommeren, og hvornår I er tilbage på pinden igen 

efter ferien.. 

 

      De bedste sommerhilsner 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 

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/

