
Print af navneskilte til events
Normalt printer event-arrangører navne-
skilte ud på forhånd, dvs. hjemme på kon-
toret, tager dem med og lægger dem ud 
på et bord ved arrangementet. Det afføder 
tre store problemer. 

1. Det er meget tidskrævende at pro-
ducere navneskiltene på kontoret. 

2. Det er ikke unormalt, at 40 – 60 %  
af deltagerne til gratis arrangementer 
slet ikke dukker op, hvilket giver et 
tilsvarende spild af navneskilte. 

3. Man vil gerne kunne lave ændringer  
i døren, fordi der altid er gæster,  
som ikke er registrerede, og nogle 
som skal have lavet ændringer i 
navn, virksomhed eller titel. Eller der 
kommer en kollega i stedet for den 
person, som egentlig var tilmeldt 
arrangementet.

For at afhjælpe disse udfordringer, 
kiggede Ticketbutler på forskellige løs-
ninger så navneskiltene hurtigt og effektivt 
kunne printes i døren, når gæsterne 
mødte op. Løsningen skulle være robust, 
den skulle virke hver gang, og det skulle 
gå hurtigt.

Den perfekte løsning
Mads Kjer, grundlægger af Ticketbutler, 
fortæller, at de nåede frem til en løsning 
med trådløse Brother QL-810W label-
printer kombineret med en batteribase. 

Labelprinteren kan printe lynhurtigt,  
er pålidelige og væsentligt billigere end 
konkurrerende modeller på markedet.  
Da den kan køre på batteri, behøver  
man ikke rode med kabler i indgangen,  
og labelprinteren er desuden termiske,  
så man skal heller ikke bøvle med blæk. 
Der er desuden flere muligheder i forhold 
til forbrugsstoffer, der kan bruges i label-
printeren. Der findes både udstansede 
labels og labelruller i flere forskellige 
formater.

Når gæsterne kommer til et arrangement, 
tjekkes de ind gennem en app, og når det 
er gjort, får de automatisk deres navne-
skilte printet ud. Det gør, at arrangøren 
ikke har nogen som helst forberedelse af 
navneskilte, og der printes kun det antal 
navneskilte, der er behov for, hvilket også 
er bæredygtigt. Der kan også registreres 
nye gæster og laves ændringer i døren, 
så alle kan få et korrekt og professionelt 
udseende navneskilt. 

Mads fra Ticketbutler udtaler:

“På TechBBQ messen kunne vi med 
8 navneskiltsprintere printe over 1000 
navneskilte inden for en halv time,  
samtidig med at vi fik printet over  
3000 over hele dagen. Ticketbutler har 
været med til at levere navneskilte til  
messen – til over 4500 deltagere,  
over to dage.”

Overblik

Udfordringen

At få en hurtig og effektiv løsning 
til print af navneskilte til arrange-
menter og events og samtidig 
reducere unødigt spild.

Løsningen

En labelløsning med Brother  
QL-810W kombineret med egen 
software gjorde Ticketbutler i 
stand til hurtigt at printe navne-
skilte ved indgangen til TechBBQ 
og undgå kødannelse.

Fordelene

Ticketbutler valgte løsningen,  
fordi den imødekom deres ønsker 
og behov om at være hurtig,  
brugervenlig, økonomisk og bære-
dygtig.

Ticketbutler sætter brugervenlighed og driftssikkerhed 
i højsædet, når der skal tjekkes gæster ind til alle typer 
events. Navneskiltsprinteren fra Brother og en tilpasset 
app sætter de bedste rammer, både for arrangøren  
og gæsten, så alle får en god oplevelse. 

Brother hjælper Ticketbutler 
med at levere hurtigt og  
effektivt print af navneskilte 
til events  



“Brothers  
QL-810W label-
printer kan printe 
lynhurtigt og den  
er superrobust.”
Mads fra Ticketbutler

Hvorfor vælge Brother?
Løsningen blev valgt, fordi den var 

• Hurtig

• Brugervenlig

• Økonomisk

• Effektiv

Det var afgørende for Ticketbutler at 
kunne finde/redigere og printe navneskilte 
hurtigt og driftssikkert, når gæsterne 
ankom til arrangementet, og her var 
Brothers QL-810W labelprinter den bedste 
til formålet.

Forbindelse via USB og wi-fi  

Print af labels op til 62 mm bredde fra PC, 
smartphone eller tablet  

Indbygget kniv

Mulighed for batteribase med genopladeligt 
Li-ion batteri

QL-810W labelprinter 

Print labels i den ønskede 
længde, og fremhæv vigtig 
tekst med sort og rød  
– uden brug af blæk. 

Læs mere om QL-labelprintere:  
www.brother.dk/ql
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Få 3 års garanti






