


Hur stor andel biljetter hos SF Bio 
säljs via internet? 

10, 30, 60 eller 80 % 

 Drygt 80 % 



Hur stor andel biljetter hos övriga biografer 
säljs via internet? 

10, 30, 60 eller 80 % 

 Max 10 % 



Biografer Stockholmsregionen - nuläge 

•  30 (+4) biografer utanför sf.se 

•  Endast 6 biografer erbjuder sin publik att köpa biljetter på nätet 

•  Ofta krävs registrering vid köp, tidskrävande moment eller så uppstår 
problem vid köp = hög tröskel för publiken och risk tappa besökaren till 
en annan biograf eller att hen stannar hemma… 

•  Ytterligare 12 erbjuder bokning via formulär, e-post eller system 



Mycket förenklat köpflöde med Veezi och Klarna på  
www.bio.se och biografens lokala hemsida 



En biograf utan kassasystem med internetköp tappar publik. 
Inte heller möjligt för bio.se att hänvisa publiken till förutom 
till lokala hemsidan.  

Här till vänster  ett exempel hur det 
kommer se ut på bio.se när en biograf inte 
har ett kassasystem med internetköp. 

Publiken vill inte bara hitta tider för 
visningar utan även boka sin biljett, vilket 
också underlättar för biografen. 

Uppmaning – ta beslut om köp på nätet 
redan nu!  



Bokning kontra köp 

•  Publiken är idag van att köpa tjänster och upplevelser på nätet, utan möjlighet 
att boka/reservera 

•  En reserverad biljett är inte en köpt biljett, dvs kan t o m kosta biografen 
pengar vid fullbelagt och ej uthämtning 

•  Fyrisbiografen Uppsala har slutat med bokningar. Resultat är ökat antalet köp 
(kontra bokningar) med nästan dubbelt.  

•  Cnema Norrköping slutar erbjuda bokning i samband med övergång till Veezi 

•  Vår rekommendation är att sluta ta emot bokningar i samband med att ni ger 
er publik ett mycket smidigare köpflöde (även om boknings-funktionen finns i 
Veezi och andra kassasystem)! 



Idag på Sveriges största biosajt… 



I höst på Sveriges största biosajt! 



Vår ambition med bio.se… 

•  bli mycket mer än ”bara” en webbportal 

•  gemensam marknadsföring i många nya nationella kanaler 

•  erbjuda bästa kundupplevelsen vid biljettköp 

•  kontinuerligt utveckla bättre funktioner och verktyg  

•  bli större än summan av alla som medverkar där styrkan är beroende av 
biografernas och festivalernas deltagande och engagemang 

•  inga ambitioner att bli en biografkedja; det ska vara tydligt för alla att vi 
är en plattform för individuella biografer och festivaler att samlas kring 



Viktigaste och överordnade målet med bio.se 
är fler besök på alla biografer & festivaler!  

•  ökad synlighet, bättre tillgänglighet och nöjdare kunder 

•  Veezi är vårt föredragna kassasystem 

•  bio.se ska vara oberoende av vilket kassasystem biografen använder 

•  Kostnad 3,15 per slutförd bokning eller köp som slussas via bio.se till biografen via 
annat kassasystem. Att jämföra med kostnad för ett klick på Facebook annons.  

•  bio.se och Veezi är viktiga intäktskällor för projektets fortsatta utveckling 

•  eventuellt överskott ska återinvesteras i utveckling och aktiviteter för att stärka 
biograferna och festivalerna 

•  Biografcentralen har inga egenintressen; vårt enda intresse är att varje biograf och 
festival ska få fler besök  



Information och priser om Veezi på www.brabio.se  



Viktigaste och överordnade målet med Veezi är 
underlätta för biografer och filmfestivaler!  

•  Modernt molnbaserat kassasystem  

•  Smidig biljettförsäljning 

•  Stabilt och säkert (upptid 2016: 99,97 %) 

•  Tidseffektiv administration 

•  Tidsbesparande planering  

•  Rapportering automatiskt till Bioguiden 

•  Snabb utveckling (uppdateringar kontinuerligt var 14e dag) 

•  Världsledande leverantör (del av Vista Group) 

•  Svensk support dagtid, kvällstid och helger 



Veezi är navet i en modern marknadsföring 

•  Bästa köpflödet på nätet 

•  Automatisera bions hemsida 

•  Kundklubb – bonus: ökad lust att spendera 

•  Få kunskap om besökarnas köpbeteenden 

•  Riktade utskick till rätt målgrupp 

•  Effektiv marknadsföring 

•  Nöjdare kunder 

•  Trognare kunder 



Hur går vi tillväga? 

•  Inventera hårdvara 

•  Sök stöd från SFI för teknisk upprustning 

•  Öppna testkonto på brabio.se (inga åtaganden) 

•  Maila biouppgifter + salongsplan 

•  Testa, fråga, testa,fråga 

•  Köp in hårdvara (ramavtal med föreslagen hårdvara hos Dustin) 

•  Testa litet mer 

•  Avtal med BC och förmånliga ramavtal med Nets och Klarna 

•  Planera datum för skarpt läge 

•  Kör 



Detta ger Veezi: 

•  Ökad synlighet för biografen 

•  Stärkta kundrelationer 

•  Effektivare marknadsföring 

•  Bättre tillgänglighet och service mot kund 

•  Sajt för friktionsfritt webbköp 

•  Utveckling av bio.se 

•  Nationellt arbete med kampanjer 

•  Nationella samarbeten med andra aktörer 

•  Automatiserad alltid aktuell egen hemsida 

•  Ett nytt varumärke som stärker biografen: bio.se 



Kontaktuppgifter 

Information om Veezi: www.brabio.se 

Här kan du läsa om priser, funktioner och starta testkonto utan åtagande. Här 
beställer du även biljetter smidigt till självkostnadspris direkt från tryckeriet. 

Bo Emmerik, ansvarig Veezi 

bo.emmerik@biografcentralen.se  

0736- 86 67 87 

Jens Lanestrand, verksamhetsledare 

jens.lanestrand@biografcentralen.se  

0761-99 33 80 


