KREDIT- OCH
DELBETALNING
Från våren 2015 erbjuder Venuepoint/Biljettforum en rad olika unika
betallösningar för biljettköparna online.
Vi lanserar nämligen en kredit och delbetalningsfunktion.
När man köper en biljett framöver välja att betala med detsamma eller
att skjuta upp betalningen mot en mindre räntekostnad som baseras
på orderns värde.

På utvalda evenemang kommer man dessutom kunna dela upp
betalningen under en period på upp till 9 månader.
Baserat på responsen vi får när evenemanget är satt i försäljning i ex
december eller i slutet av en månad tror vi att denna funktion kommer
öka konverteringen och därmed biljettförsäljningen. Detta innebär
ingen förändring för er som arrangörer då ni får pengarna med
detsamma.
Vi tar risken och erbjuder er en bättre och ökad biljettförsäljning.

FAQ
Q: Vad är Venuepoint kredit & delbetalning?
A: Hos Venuepoint kommer det framöver vara möjligt att köpa sina biljetter med
antingen kredit eller delbetalning. Delbetalningar känner ni kanske igen från
festivaler där betalningen delas upp i flera steg. Venuepoints delbetalningsmodell
är uppdelad i tre steg från försäljningsstart till evenemangets start där den sista
delbetalningen ska ha betalats 3 dagar innan evenemanget. Venuepoints kredit
betalningsmodell är en möjlighet där man kan skjuta upp betalningen i upp till 30
dagar mod en daglig ränta.

Q: Varför nu detta?
A: Alternativa betalsätt sker som ett erkännande av att det blir svårare och svårare
att öka konverteringen. Det handlar därför om att ta bort så många barriärer och
överväganden som möjligt. Kredit och delbetalningar har blivit en populär produkt
hos konsumenterna. Det ökar impulsiviteten för att priset blivit en mindre
övervägning. Alternativa betalsätt ses som en stor succé för e-handelsplattformar i
utlandet.

Q: Vad betyder detta för dig som arrangör?
A: Ni kommer att sälja fler biljetter, tidigare i förloppet. Vi ser generellt en ökad
tendens för att biljettköparna antingen köper mycket tidigt eller mycket tätt inpå
föreställningen. Ju tidigare folk köper, desto bättre. Kredit och delbetalning
kommer flytta andelen av mycket senare köp till ett tidigare köp. Utöver detta
kommer köpdagarna i förhållande till löning att jämnas ut. Kredit och delbetalning
sänker även priskänsligheten i förhållande till det enskilda arrangemanget.
Q: Är det arrangörerna som agerar bank?
A: Nej, det är helt och hållet Venuepoint som tar risken, det negativa pengaflödet
och supporten till att samla betalningarna från kunderna. Ni behöver inte göra
något extra och det görs ingen ändring i er avräkning. Venuepoints kundservice tar
sig an alla frågor från kunderna.

FAQ
Q: Vem och när kan man få kredit?
A: Kredit- och delbetalningar blir ett betalsätt på alla arrangemang som är satt till
onlineförsäljning. Detta är en integrerad del i Venuepoint. Det är naturligvis möjligt
att köpa biljetter och betala direkt, precis som tidigare. De nya betalsätten är bara
ett extra frivilligt tillval för biljettköparna. Vi gör ingen kreditkontroll på köparna
utan tar endast deras kortnummer där betalningen dras ifrån.
Q: Kan vi sälja med kredit i vår egna biljettkassa?
A: Nej, det är uteslutande en möjlighet endast för onlineköp.
Q: Kan man handla med kredit när köpet sker genom vår egna hemsida?
A: Ja, för de som har en brandad köpprocess är detta också möjligt.

Q: Hur hanterar vi kunder som har frågor kring detta?
A: Då det är Venuepoint som erbjuder tjänsten och inte ni som arrangör kan ni
enkelt hänvisa dem till vår kundservice på 0771-130 150.
Q: Det med tekniken, vilka kredit och delbetalningar är möjliga?
A: Vår kredit och delbetalning är tekniskt gjord så att den i så stor utsträckning
som möjligt ska kunna användas kommersiellt. Vi kommer att testa olika modeller
och lösningar för att hitta det bästa sättet för att skapa den största
biljettförsäljningen. Först ut, erbjuds framskjuten betalning och delbetalning av
ordern, men senare då vi fått en större erfarenhet av produkten kommer det tas
fram fler betalningsmodeller.
Q: När erbjuds det?
A: Under våren 2015 körs de första pilotförsöken med kredit och delbetalning på
utvalda evenemang. Så snart lösningen ser at att fungera korrekt rullas den ut
brett till alla.

BETALNING
Fördröjd betalning
Det erbjuds tre olika möjligheter för kunden att betala senare. Avgiften läggs som
extra betalning i förbindelse med att pengarna dras från kortet.
10 dagars fördröjning: 3% av biljetpriset
20 dagars fördröjning: 5%
30 dagars fördröjning: 7%

Delbetalning
Om köpen görs i god tid i förväg och totala köpesumman är inom gränsen för
delbetalning erbjuds kunden att dela upp betalningen i lika stora delar.
Kunden betalar biljettpriset och ovanpå detta 5 kronor per betalning + 0,5% av
biljettpriset + 0,04% per dag. Allt räknas ut automatiskt, men kommer vara
specifikt beräknad för varje köp då betalningen kommer fördelas ut jämt över
perioden fram tills evenemanget. (dock max 9 månader).

Exempel:
Kunden köper en order till ex 1000 kr 63 dagar i före eventet och väljer att dela
betalningen på 3. Med en sista betalning 3 dagar före evenemanget läggs
betalning in på dag 0, 30 och 60. För detta betalar kunden 3x5 kr + 2,9% vilket blir
44 kr i tillägg. Därmed blir det en summa på 348 kr per delbetalning.
Om köpet görs mindre än 43 dagar före evenemanget eller om samlad summa är
under minimumgränsen blir kunden ej erbjuden möjlighet att delbetala. Av ren
säkerhetsrisk erbjuds delbetalning inte heller på orders över 5000 kr.
Vi vill påpeka att vi kommer att optimera modellen utifrån konverteringar,
feedback från kunder (via undersökningar) och efter säsong.
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