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  NYHEDER FRA BILLETKONTORET  

I er sgu vores egne!
Glædelig sommer og tillykke med salgsstart på teatersæson 2018/19. Alt er oprettet og klar, og

vores stamstorkunder myldrer ind med årets bestillinger. Det er altid skønt at mærke deres store

forventningsglæde, og se hvordan de sætter deres teatersæson, som de vil! 

DANSEN OM GEBYRERNE

Vi var meget spændte på modtagelsen af den

nye gebyrpolitik og indførelsen af billetgebyr

online! Heldigvis oplever vi bare smidigere

kundehåndtering, da det nu kun koster 25kr

mere, at blive betjent af os end online. Og vi har

ingen klager modtaget på onlinegebyret, det er vi

rigtig glade for. 
 
MØD OS PÅ BILLETKONTORET 
Vi har åbent hele sommeren, men har tilpasset

vores åbningstider til virkeligheden. To timer

mindre til kundetelefoner og gæster, og to timer

mere til det administrative billetarbejde for jer. Vi

er glade for tiden til mere fordybelse og

projektarbejde – og de par kunder, der kigger

forbi inden døren åbner, lukker vi selvfølgelig ind

alligevel..

PLAKATER?

Hvis I allerede nu har plakater eller andet

materiale for den kommende sæson, så

modtager vi meget gerne til ophængning og

uddeling. Bare kig forbi med det, vi hænger det

SKOLER OG NY RABAT

Brugteatret.dk er live og nyhedsbrev er på vej ud

til vores modtagere. Skolerne er glade for den

nemme online bestillingsfunktion, og vi har indtil

nu solgt og reserveret flere end 1200 billetter

fordelt på alle jeres teatre!

Glæd jer til det nye design for Brug
teatret i undervisningen!

HVORDAN KAN VI BLIVE BEDRE?

Vi benytter sommerstilheden til at puste ud,

stoppe op og evaluere os selv og vores hverdag.

Alle jer, der bruger vores billetadministration har

modtaget et spørgeskema, som I stadig meget

gerne må besvare HER. Tusind tak til jer, der

allerede har udfyldt. 
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med glæde op ved vores billetskranke.  
 
DOORPILOT 
Vi undersøger Doorpilot-systemet fra Billetten

A/S, der skal gøre billetsalg på aftenen nemmere

og mere smidigt end med Elektra, som vi bruger

det i dag. I hører fra os, hvad vi kan anbefale jer. 
 

FÆRDIG MED AT HÆNGE I KØ 
Vores nye supporttelefon er åben for jer på

hverdage kl. 10-16. Nummeret er 70 80 90 52, og

I vil altid få hjælp med det samme eller blive

kontaktet af den, der har netop jeres opgave. Vi

har åbent hele sommeren til sædvanlige

åbningstider, men dog med nedsat bemanding. Vi

er tilbage for fuld styrke igen fra 5. august. 
 
ET SOMMEREVENTYR 
Vi hører meget gerne fra jer, hvornår I lukker helt

ned og går på ferie, samt hvornår I er tilbage igen

i den nye sæson. 

 

I ønskes alle sammen en rigtig god sommerferie! 

De bedste hilsner fra jeres billetkontor 

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

Nicolaj

TEATERSERVICE KONTAKT OS MAIL OS

Support: 70 80 90 52 (man. - fre. kl.10-16) 
Akut aflysning: 70 80 90 51 (lør. og søn. kl.10–16) 
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