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Nem og simpel håndtering af navneskilte

PRINT AF
NAVNESKILTE
TIL DIT EVENT

Produceret i genbrugspapir



Håndtering af navneskilte skal være nemt for dig 
som arrangør og en god oplevelse for din gæst. 
Derfor har vi udviklet en unik navneskiltsprinter, 
som gør det ;l en leg at printe navneskilte ;l 
dine gæster. 

Navneskiltsprinteren forbindes med 
Ticketbutlers check-in app, hvoreAer gæstens 
navneskilt lynhur;gt printes, når vedkommende 
checkes ind.

Hvad er en navneskiltsprinter?

Simpel opsætning

Let & hurtig betjening

Navneskilts-printeren er baCeridrevet, så du 
kan tage den med og sæCe den op hvor det 
passer dig. Når du har scannet den 
medfølgende QR-kode på printeren, er du klar 
;l at tage imod dine gæster og udstyre dem 
med et navneskilt.

Når dine gæster møder op, checker du dem 
ind gennem Ticketbutlers check-in app og 
sam;dig printes navneskiltet. Ikke-;lmeldte 
gæster kan registreres i døren, så alle får et 
professionelt navneskilt.

Det er en let process, som sparer dig ;d på 
forberedelsen ;l dit event, alle gæster får 
navneskilte, og der er ingen uaGentede 
navneskilte.
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Med Ticketbutlers online værktøj kan du 
6lføje gæstedataen med Ticketbutlers 
registrerings-system eller uploade et 
simpelt Excel-ark. Derudover kan du 
hur6gt designe navneskiltet. Og dét var alt 
forberedelsen.

Nem forberedelse

Processen for brug af navneskiltsprinteren

Navneskiltsprinteren opbevares i en lille 
kuffert og kan have op 6l 1.200 
navneskilts-papir eller klistermærker i én 
kuffert. Printeren er på baKeri, så den er 
mobil og ingen strømledninger skal 
trækkes.

Alt hvad du skal bruge

Upload data og dit navneskilts-design online

Scan QR-koden på printeren fra 
Ticketbutlers check-in app

Check dine gæster ind med Ticketbutlers
app, og navneskiltene printes automa6sk

Side 3 af 8

1.

2.

3.



Med Ticketbutlers online værktøj kan du 
6lføje gæstedataen med Ticketbutlers 
registrerings-system eller uploade et 
simpelt Excel-ark. Derudover kan du 
hur6gt designe navneskiltet. Og dét var alt 
forberedelsen.

Nem forberedelse

Processen for brug af navneskiltsprinteren

Navneskiltsprinteren opbevares i en lille 
kuffert og kan have op 6l 1.200 
navneskilts-papir eller klistermærker i én 
kuffert. Printeren er på baKeri, så den er 
mobil og ingen strømledninger skal 
trækkes.

Alt hvad du skal bruge

Upload data og dit navneskilts-design online

Scan QR-koden på printeren fra 
Ticketbutlers check-in app

Check dine gæster ind med Ticketbutlers
app, og navneskiltene printes automa6sk

Side 3 af 8

1.

2.

3.



Navneskiltene kan designes som du ønsker det. Hvorfor 
ikke beny8e pladsen :l at sæ8e dit præg med firma-navn, 
event-navn og logo? Sådan sørger du for et ensartet, 
æste:sk udtryk gennem hele dit event.

Dit brand i fokus

Uanset om du bruger Ticketbutler registrerings-systemet, 
et andet registrerings-system eller du blot har et simpelt 
Excel-ark, kan du beny8e navneskilts-printeren. 

Du skal blot :lkny8e gæstedataen gennem Ticketbutlers 
online navneskiltsværktøj, og du er klar :l at printe 
navneskilte.

Brug printeren med dit system

Hente gæstedata over i Word. Re8e alle forbogstaver :l. 
Købe korrekt navneskiltspapir. Udskrive. Problemer med 
printeren. Sæ8e i holdere. Lægge alle navneskiltene ud på 
et bord.

At lave navneskilte på sin egen printer kan være 
:dskrævende og en hovedpine. Med en 
navneskiltsprinter tager det ultrakort :d i forberedelsen.

Spar tid & penge
$

$
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Uanset om du ønsker klistermærker 2l tøjet, de klassiske 
plas2kholdere med clips, et navneskilt med program på 
bagsiden, plantbare navneskilte eller andre alterna2ver, 
kan navneskiltsprinteren beny=es.

Mange typer navneskilte

Miljøvenligt
Med Ticketbutlers navneskilts-printer reducerer du 
forbruget. Navneskiltet printes først når den enkelte gæst 
ankommer. Sådan undgår du at spilde ressourcer på de 
2lmeldte, som ikke dukker op. Det er en langt bedre 
løsning for dig og for miljøet.

Der ankommer al2d gæster i døren, som enten ikke er 
2lmeldt eventet eller har en ændring 2l sin 2lmelding. 

På en iPad eller computer kan event-personalet eller 
gæsten selv registrere sig og få udprintet et navneskilt, så 
samtlige gæster har ens og professionelle navneskilte.

Registrér gæster i døren
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Normalt bliver der beny0et førstegangs-
anvendt plas7k 7l dit navneskilt. Men i stedet 
finder frø i dit navneskilt, så dine gæster kan 
gro en plante og dermed give et posi7vt 
a?ryk på kloden.

Plant i stedet for at forbruge

Forbrug minimalt

Lavet af overskudstekstil

Til gra7s events i København er det ikke 
unormalt, at 40-60% af de 7lmeldte ikke 
dukker op. Dine gæsters navneskilte bliver 
printet, når de ankommer 7l eventet, så der 
ingen uaIentede navneskilte er.

I tøjbranchen går der utroligt meget teks7l 7l 
spilde, når tøj udskæres fra teks7lrullerne. De 
plantbare navneskilte er lavet af de0e 
overskud, så ressourcerne ikke går 7l spilde.

Plantbare navneskilte
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Du skal ikke bruge din dyrebare 0d på at bøvle med navneskilte. Jobbet som event 
manager er stressende nok i forvejen. Derfor har Ticketbutler gjort prisen for 

navneskiltsprinteren overkommelig, så du kan slippe for hovedpiner og bruge din 0d 
mere fornu@ig.

Denne prissætning passer -l dig, der 
har et enkeltstående event eller få 

events årligt. 

Jo flere gæster der kommer -l dit event, 
desto flere printere bør du have – 

heldigvis falder prisen jo flere gæster du 
forventer. 

I prisen indgår printer-papir/labels, fuld 
support, adgang -l et online system -l 
håndtering af gæstedata og upload af 

navneskilt-designs, scannings-app, 
registrering af nye gæster i døren og 

meget mere.

Du har måske events fordelt over året 
og du vil gerne have 

navneskiltsprinteren fast hos dig. 

Ved køb af printeren har du den al-d 
ved din side. 

Og selvfølgelig vores verdensklasse 
support, et online værktøj -l håndtering 
af gæstedata og design af navneskilte, 
en scanner-app, on-site registrering af 

gæster og meget mere.

Leje per event Køb af printer

Du kan leje eller købe

Endelig en event-løsning, der lyHer 100% -l 
kundens behov og Lerner vores hovedpiner. 

Med over 50 årlige events i pipeline gennem 10 
år, har vi prøvet det meste – Ticketbutler giver 

os det, vi behøver.

Ticketbutler er enormt brugervenligt for både os 
som arrangører og for deltagerne af vores 

events. Vi har -dligere benyHet os af andre 
billetsystemer, men ingen andre har været lige så 

-lfredss-llende som Ticketbutler. Kan varmt 
anbefales -l både events, workshops og 

konferencer.

Iben Krog Rasmussen
Meds-Ser af Tænketanken Frej

Frederik Ploug Søgaard
Head of Business Development hos Keystones
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hello@&cketbutler.io +45 89 80 12 80

MARKETING SERVICE

En hjælpende hånd til din online 
performance og salg af billetter

BILLETSYSTEM

Et online billetsystem udviklet til at 
gøre livet som arrangør lettere

NAVNESKILTE TIL EVENTS

Professionel navneskilts-løsning til 
møder, konferencer, networking, mm.

Ticketbutler er et event- og billetsystem pakket med 
features, som hjælper dig med at bevare overblikket når 
du planlægger og afvikler events. En bedre oplevelse for 

dig og dine gæster.

Skab events med succes

Produceret i genbrugspapir


