
Nimikylttien tulostus  
tapahtumiin
Tavallisesti tapahtumajärjestäjät tulostavat 
nimikyltit etukäteen toimistolla, vievät 
ne tapahtumapaikalle ja asettavat sitten 
ilmoittautumisalueen pöydälle. Tähän 
liittyy kolme isoa ongelmaa: 

1. Nimikylttien tulostaminen vie paljon 
aikaa. 

2. Ilmaistapahtumiin ilmoittautuneista 
jopa 40–60 % jättää tulematta, joten 
vastaava määrä nimikylttejä on 
tulostettu turhaan. 

3. Nimikyltteihin pitää usein tehdä 
muutoksia, sillä paikalle ilmestyy 
aina osallistujia, jotka eivät ole 
ilmoittautuneet etukäteen tai joiden 
nimeä, yritystä tai titteliä pitää 
muuttaa. Toisinaan ilmoittautuneen 
sijasta tapahtumaan osallistuukin 
kollega.

Tanskalainen Ticketbutler halusi ratkaista 
nämä haasteet ja lähti selvittämään 
erilaisia ratkaisuja, joilla nimikyltit 
voitaisiin tulostaa nopeasti ja tehokkaasti 
tapahtuman ilmoittautumistiskillä. 
Ratkaisun tuli olla lujatekoinen, luotettava 
ja nopea.

Täydellinen ratkaisu
Ticketbutlerin perustaja Mads Kjer kertoo, 
että tarvittavat ominaisuudet tarjoaa  

langaton ja akulla varustettu Brother 
QL-810W-etikettitulostin. Etikettitulostin 
toimii erittäin nopeasti ja luotettavasti 
ja on huomattavasti edullisempi kuin 
muut markkinoilla olevat mallit. Tulostin 
toimii akulla, johtoja ei tarvitse käyttää ja 
tapahtuman vastaanotto säilyy siistinä. 
Etikettitulostin on suoralämpötulostin, 
joten myöskään musteesta ei tarvitse 
huolehtia. Etikettitulostimeen on 
saatavana lukuisia tulostusmateriaaleja. 
Saatavilla on muotoon leikattuja tarra- ja 
paperirullia, sekä jatkuvaa rullatarraa eri 
leveyksinä.

Tapahtumaan saapuessaan osallistujat 
ilmoittautuvat sovelluksen kautta, 
jolloin heidän nimikylttinsä tulostuvat 
automaattisesti. Järjestäjien ei siis 
tarvitse valmistella nimikylttejä 
lainkaan, ja kun nimikylttejä tulostetaan 
vain tarvittava määrä, myös hävikki 
vähenee. Myös tapahtumaan ilman 
ennakkoilmoittautumista saapuvat 
osallistujat saavat ammattimaiselta 
näyttävät nimikyltit. 

Mads Ticketbutlerilta kertoo:

”TechBBQ-messuilla tulostimme 
kahdeksalla nimikylttitulostimella yli 
tuhat nimikylttiä puolessa tunnissa. Koko 
päivän aikana nimikylttejä tulostettiin yli 
3 000. Kaksipäiväisten messujen aikana 
Ticketbutler toimitti nimikyltit yli 4 500 
osallistujalle.”

Yhteenveto

Haaste

Nopea ja tehokas ratkaisu 
tapahtumissa käytettävien 
nimikylttien tulostamiseen sekä 
hävikin vähentämiseen.

Ratkaisu

Brother QL-810W-etikettitulostin 
yhdistettynä Ticketbutlerille 
kehitettyyn sovellukseen 
mahdollistivat nimikylttien nopean 
tulostuksen TechBBQ-messuilla 
ilman jonoja.

Hyödyt

Ticketbutler valitsi 
ratkaisun, koska se vastasi 
vaatimuksiin nopeudesta, 
käyttäjäystävällisyydestä, 
taloudellisuudesta ja 
kestävyydestä.

Ticketbutlerille on tärkeää, että tapahtumiin saapuvien 
vierailijoiden sisäänkirjautuminen sujuu helposti ja 
nopeasti. Brotherin nimikorttitulostin ja räätälöity 
sovellus tarjoavat tähän parhaat puitteet. 

Brother auttaa Ticketbutleria  
tulostamaan nimikyltit  
tapahtumiin nopeasti ja 
tehokkaasti



”Brother QL-810W 
-etikettitulostin on 
erittäin nopea ja 
lujatekoinen.”
Mads Ticketbutlerilta

Miksi valita Brother?
Ticketbutler valitsi ratkaisun, koska se on

• nopea

• helppokäyttöinen

• kustannustehokas

• kestävä

Ticketbutlerille on ratkaisevan tärkeää 
pystyä etsimään, muokkaamaan ja 
tulostamaan nimikyltit nopeasti ja 
luotettavasti, kun vieraat saapuvat 
tapahtumaan. Brotherin QL-810W 
-etikettitulostin täytti nämä vaatimukset.

USB- ja Wi-Fi-liitännät  

Tulosta jopa 62 mm leveät etiketit tietokoneella, 
älypuhelimella tai tabletilla.  

Kiinteä tarraleikkuri

Lisävarusteena litiumioniakku

QL-810W-etikettitulostin 

Tulostaa tarroja haluttuna 
pituutena ja tärkeää tietoa 
voi korostaa punaisella  
– ilman mustetta. 

Lue lisää QL-etikettitulostimista:  
https://www.brother.fi/ql
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