Brother hjälper Ticketbutler
att leverera snabba och
effektiva utskrifter av namnskyltar för evenemang

Ticketbutler prioriterar användarvänlighet och driftsäkerhet vid incheckning av gäster till olika typer av evenemang. Namnskyltsskrivaren från Brother och en anpassad app skapar bästa möjliga förutsättningar för både
arrangörer och gäster, så att alla får en positiv upplevelse.
Utskrift av namnskyltar
till evenemang
Normalt sett skriver evenemangsarrangörer ut namnskyltarna i förväg, d.v.s. på
kontoret, tar med dem och placerar ut
dem på ett bord vid själva evenemanget.
Det innebär tre stora problem.
1.

Det är mycket tidskrävande att skriva
ut namnskyltar i förväg.

2.

Det är inte ovanligt att 40–60 % av
deltagarna till gratisevenemang aldrig
dyker upp, vilket innebär att en lika
stor andel namnskyltar skrivs ut i
onödan.

3.

Man vill gärna kunna göra ändringar
vid entrén, eftersom det ofta tillkommer gäster som inte är registrerade,
och några vill göra ändringar i namn,
företag eller titel. Eller så kommer en
kollega i stället för den som egentligen var anmäld till evenemanget.

För att åtgärda de här problemen undersökte Ticketbutler olika lösningar som
skulle kunna skriva ut namnskyltarna
snabbt och effektivt i entrén när gästerna väl var på plats. Lösningen behövde
vara robust, tillförlitlig – och det måste gå
snabbt.

Den perfekta lösningen
Mads Kjer, grundare av Ticketbutler,
berättar att de hittade lösningen i etikettskrivaren Brother QL-810W kombine-

rad med en batteribas. Etikettskrivaren
arbetar extremt snabbt, den är pålitlig och
väsentligt mycket billigare än konkurrerande modeller på marknaden. Eftersom den
kan drivas med batterier behöver man inte
dra några kablar vid entrén, och eftersom
etikettskrivaren är termisk behövs inte ens
något bläck. Det går dessutom att använda flera typer av förbrukningsartiklar i skrivaren. Det finns både utstansade etiketter
och etikettrullar i många olika format.
När gästerna kommer till evenemanget
checkas de in via en app, och när det är
gjort skrivs namnskylten ut automatiskt.
Det innebär att arrangören inte behöver
lägga tid på att förbereda namnskyltar,
och det skrivs bara ut så många som faktiskt behövs, vilket även är bra för miljön.
Det går även att registrera nya gäster och
göra ändringar på plats, så att alla kan få
en korrekt namnskylt med professionellt
utseende.
Mads från Ticketbutler berättar:
– På TechBBQ-mässan kunde vi med
hjälp av åtta enheter skriva ut över 1 000
namnskyltar på mindre än en halvtimme,
och vi skrev ut över 3 000 skyltar totalt
under dagen. På mässans två dagar levererade Ticketbutler namnskyltar till över
4 500 deltagare.

Översikt

Utmaningen
Att få en snabb och effektiv lösning för utskrift av namnskyltar till
evenemang och samtidigt minska
onödigt spill.
Lösningen
Tack vare en etikettlösning med
Brother QL-810W kombinerad med
egen programvara kunde Ticketbutler snabbt skriva ut namnskyltar
vid entrén till TechBBQ och undvika köbildning.
Fördelarna
Ticketbutler valde den här lösningen eftersom den uppfyllde deras
önskan om och behov av snabbhet, användarvänlighet, prisvärdhet och miljömässig hållbarhet.
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Skriv ut etiketter i önskad
längd och framhäv viktig
text i svart eller rött
– utan att använda bläck.
Anslutning via USB och Wi-Fi

Få 3 års garanti

Utskrift av etiketter med upp till 62 mm bredd
från PC, mobil eller surfplatta



Inbyggd kniv



Möjlighet för batteribas med uppladdningsbart
litiumjonbatteri

QL-810W etikettskrivare

”Brothers etikettskrivare QL-810W
skriver ut extremt
snabbt och är
superrobust.”
Mads på Ticketbutler

Varför Brother?
Lösningen valdes eftersom den var
• Snabb
• Användarvänlig
• Prisvärd
• Miljömässigt hållbar
Det var avgörande för Ticketbutler
att kunna hitta, redigera och skriva ut
namnskyltar snabbt och driftsäkert direkt
när gästerna kom till evenemanget, och
här var Brothers QL-810W det perfekta
alternativet.

Läs mer om QL-etikettskrivarna:
https://www.brother.se/labelling-and-receipts/ql-labelling-all

