
Fler förköp, enklare insläpp och 
snabbare servering för nattklubbar



TACKLA NATTKLUBBENS UTMANINGAR MED WEIQ

✓ Sälja fler förköp

✓ Få gäster att anlända tidigare

✓ Snabbare flöde i insläppet

✓ Undvika för långa köer i baren

✓ Ständig uppassning på VIP-borden

✓ Minskad trängsel (2021)



Säkra betalningar
Ta betalt med Swish och/eller kort, 
både för biljetter och mat & dryck

Snabbare insläpp
Ta emot gästernas digitala biljetter på 
nolltid - utan QR-scanner - bara klicka 

på “Förbruka biljett”

Fler förköp
Gästen köper enkelt förköps- / 
entrébiljetter i appen, helt utan 

registrering

SÄLJ FÖRKÖP MED TIDSBEGRÄNSNING



BÄTTRE VIP

Beställ till VIP-bord
VIP-gäster förväntar sig full 

uppmärksamhet, låt dem beställa till sina 
VIP-bord direkt i appen

Erbjud färdiga paket
Skapa menyer med färdiga dryckespaket 
och tilläggsbeställningar som passar för 

kvällens tema

Missa inga beställningar
Det kan vara svårt att minnas alla 

beställningar när man plockar upp flera på 
vägen, ingen risk med WEIQ

Tid att skapa stämning
Serveringspersonalen får mer tid att gå 

runt bland borden, se till att stämningen är 
på topp och servera medan gästerna själva 

beställer & betalar

Sälj VIP-bord som förköpsbiljett
Hantera bokning av  VIP-bord som förköpsbiljetter för full kontroll och enkel hantering





Unik möjlighet att kommunicera 
med era gäster
Skicka mail till tidigare gäster och informera om 
kommande event. 

Ni kan även skapa rabattkoder och skicka ut 
erbjudanden för att öka chansen att de kommer 
tillbaka och bjuder med sig fler vänner.

NÅ ERA GÄSTER MED SMARTA MAILUTSKICK



Redigera biljetter
Sätt information och senaste tid för insläpp för 

varje event

Skapa biljetter & se försäljning
För varje evenemang, med obegränsat eller fast 

antal biljetter och se hur många som har sålts

ENKELT GRÄNSSNITT FÖR ATT SKAPA BILJETTER



Automatiserad bokföring

ENKEL BOKFÖRING

Kvitton direkt i appen



CASE: T-BAR I LUND

✓ Sålde BETYDLIGT fler förköp

✓ Förköp gällde endast till kl 23:00, så klubben fylldes tidigt

✓ Ökade antal köp per gäst och kväll i baren

✓ Kan nu nå alla sina besökare med mailutskick

✓ Kunde ta bort en kassa i en bar och lägga mindre tid på att 
knappa och hantera betalningar



KOMPLETT SYSTEM:

BILJETTER, BESTÄLLNINGAR & BETALNINGAR

Per månad och försäljningsställe Avgift biljettförsäljning



VAD SOM INGÅR

Inkluderat
✓ 1 st Samsung Tablet

✓ Stabilt ställ för padda 

✓ 1 Licens WEIQ Orders samt utbildning

✓ Digital kontrollenhet (värde 95 SEK/mån)

✓ Obegränsad försäljningsvolym

✓ Stöd för rabattkoder

✓ Entrébiljetter (2% avgift)

✓ Implementering av meny och bilder (Max. 10 h)

✓ Design av tryckmaterial (värde 300 SEK)

Startkostnad 3200 SEK i engångsavgift

Valfria tillval
✓ Extra bongskrivare (+2595 SEK)

✓ Extra licens och platta (+425 SEK per månad)

✓ Dataexport för bokföring (+95 SEK per månad)
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