


Vad tycker Bio Kaskad som har Bio.sePLUS hemsida sedan 
november och Bio.sePLUS signage sedan januari?

"Bio.sePLUS har verkligen förändrat administrationen för våra visningar. Den 
smidiga kopplingen mellan vårt biljettsystem, vår hemsida och våra digitala 
skärmar underlättar verkligen vår vardag och sparar oss en massa värdefull tid. 
Bio.se har även en väldigt lyhörd support som återkopplar snabbt!

Sam Safa, Bio Kaskad



En biografs utmaningar med 
sin hemsida idag:

• Förlegad design
• Svår att uppdatera
• Många timmar leta posters, trailers, info mm
• Dåligt mobilanpassad, ej responsiv. Andelen besök från mobil till Bio.se

under senaste kvartalet är 76-77%, dvs 3 av 4 surfar in via sin mobiltelefon
• Uppfyller ej besökarens behov



Besökarens behov:

• Vilka filmer visas på er biograf?
• Vilken dag och tid?
• Info om filmen, åldersgräns, längd
• Se posters och trailer
• Inspiration för att se fler filmer hos er
• Det ska vara enkelt att köpa biljett 



Bio.sePLUS (hel)automatiserade 
Hemsida erbjuder…

• Er logotype, era bilder
• Era egna färger
• Lägga till och ta bort flikar/rubriker när ni vill
• Redigera eller ändra innehållet när ni vill
• Lägga till evenemang som inte är film
• Enkelt skapa nya sidor med nytt innehåll
• Mer tid över för annat när ni slipper spendera tid på att leta bilder, posters och trailers



Bio.sePLUS (hel)automatiserade 
Signage erbjuder…

• Färdiga moduler för digitala informationsskärmar
• Möjlighet skapa egna bilder/moduler
• Obegränsat antal skärmar
• Placera dem på biografen och hos andra handlare/bibliotek på er ort 



Administrativa verktyg (ingår)

• Filmhanteringsverktyg 
• GDPR-kompatibelt medlemsregister
• Medlemsforum 
• Dokumentdelning 
• Schemaverktyg med mera



Vårt ansvar och löfte:

• Kontinuerlig utveckling av hemsidans funktioner och verktyg
• Uppdatering dagligen för att ni ska slippa:

* posters
* trailers
* åldersgränser
* filmens längd och övrig information



Priser 
(inkl. medlemsregister och medlemsportal)

Hemsida
Ordinarie pris: 870 kronor per månad

Teckna upp er på 12 månader och erhåll 
20 % - 696 kr/månad

Signage
Ordinarie pris: 475 kronor per månad

Teckna upp er på 12 månader och erhåll 
20% - 380 kr/månad

Paketpris Hemsida + Signage
Ordinarie pris: 1195 kronor per månad
Teckna upp er på 12 månader och erhåll 20% - 956 kr/månad

Samtliga priser är exklusive moms



www.biografcentralen.se/bioseplus

http://www.biografcentralen.se/bioseplus

