NY BIOSAJT
- ett fönster för 333 biografer och 150 festivaler
AVSIKTSFÖRKLARING OCH INFORMATION
Biografcentralen är en ideell förening som med projektet
Ny biosajt vill öka synligheten/tillgängligheten för de 333
biografer och över 150 filmfestivaler som idag inte syns
samlat för biopubliken. Ny biosajt är en gemensam kanal
för att öka antalet biobesökare och få fler att hitta till din
biograf.
Förutom att visa upp ert utbud har vi också som avsikt att
möjliggöra ett smidigt och enkelt köpflöde för din publik.
Detta kan ske genom att integrera ett köpflöde mot
befintliga eller nya biljettsystemleverantörer.
Hela projektet syftar till att göra det enklare för er att driva
biograf och minimera arbetet med administration,
redovisning, etc. Förenkling, professionalisering och
relevans är ledord för projektet!
Vi vill nu få in en avsiktsförklaring från din biograf för att öppna upp en direktkontakt
för vidare kommunikation. Vi uppskattar att få er avsiktsförklaring så snart som
möjligt. Fyll även gärna i fullmakten (sidan 3) som ger Biografcentralen tillåtelse att
hämta information om era visningar från Bioguiden till biosajten (ej aktuell för
filmfestivaler och inte nödvändig om det är svårt att få tag på firmatecknare etc).
Det kommer inte att kosta något för er att ha med era visningar på biosajten, vilket är
vad denna avsiktsförklaring handlar om. Avsiktsförklaringen är inte juridisk bindande.
Biografcentralen avser att utöka tjänsten med ett nytt, internationellt biljettsystem
byggt på en modern plattform. Detta erbjuds i ett senare skede under 2016 och då
presenteras även villkor och kostnader för detta.
Du är alltid välkommen att kontakta oss via Facebook, telefon eller e-post!
Vi ser framemot fortsatt dialog!
Jens Lanestrand, verksamhetsledare Biografcentralen
08 – 515 140 30, 0761 – 99 33 80
www.biografcentralen.se
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Avsiktsförklaring
Avsiktsförklaring avseende medverkan i Biografcentralens samlingssajt Ny biosajt som
är framtagen för att samlat visa föreställningar på landets biografer för publik.
Vår biograf ställer sig positiv till att visa de visningar som biografen arrangerar på
samlingssajten.
Vår biograf är också positiv till möjligheten att utveckla funktionen där besökaren ska
kunna boka och köpa biljetter på samlingssajten samt vill erbjudas möjlighet att
hantera rikstäckande presentkort.
Vår biograf ger Biografcentralen fullmakt att hämta biografens föreställningar via en
integration till Bioguiden eller vårt befintliga biljettsystem.
Vår biograf använder idag följande biljettsystem/manuella biljetter: ……………………
………………………………………. ………………………
Ort
Datum

……………………………………….
Biograf
………………………………………. …………………..………………..
Signatur
Namnförtydligande
Mobiltelefon:
E-postadress:
Scanna och e-posta till info@biografcentralen.se eller lägg på lådan till:
Biografcentralen
Hotspot Farsta
Munkforsplan 37
123 47 Farsta
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Fullmakt

Härmed godkänner undertecknad att Filmägarnas Kontrollbyrå AB
ger Biografcentralen tillgång till biografens repertoar via Bioredovisningssystemet.
………………………………………. ……………………….................
Ort
Datum
……………………………………….
Biograf & SFI nummer
………………………………………. …………………………………..
Firmatecknare
Namnförtydligande

Scanna och e-posta till info@biografcentralen.se eller lägg på lådan till:
Biografcentralen
Hotspot Farsta
Munkforsplan 37
123 47 Farsta
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