BÄSTA OMBUD!
Vi på GöteborgsOperan är mycket glada över att du är med och sprider
vår scenkonst. Det du bidrar med är en stor hjälp i vårt arbete att få
ännu fler att hitta till oss.
Vi vill visa vår uppskattning och belöna er ombud för ert viktiga engagemang. Därför har vi
skapat GöteborgsOperans premietrappa – ett sätt för dig att få ut ännu mer av oss!

SÅ HÄR FUNGERAR DET
Stegen i premietrappan baserar sig på det antal biljetter som du har sålt under säsongen.
Varje nytt steg du tar innebär en ny premie. Om du vid säsongens slut ligger kvar i samma
intervall eller har sålt färre biljetter än säsongen innan utgår ingen premie. Det steg du står på
i juni är också det steg som du utgår ifrån nästa säsong. Premierna delas ut i samband med en
ombudsträff under våren.

Biljetter 031-13 13 00
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www.opera.se

PREMIETRAPPA FÖR
GÖTEBORGSOPERANS OMBUD 2016-2017
STEG

ANTAL SÅLDA
BILJETTER

1

40

5 föreställningsprogram, 1 cd

2

70

8 föreställningsprogram, 1 cd, opera-glasunderlägg

3

130

10 föreställningsprogram, 1 cd, OperaShopen värdecheck 200 kr

4

200

12 föreställningsprogram, 5 kaffe & kaka,
boken Operahistoria av Göran Gademan

5

270

15 föreställningsprogram, 10 kaffe & kaka, cd/dvd-paket

6

330

20 föreställningsprogram, 12 kaffe & kaka,
lunch för 2 personer i GöteborgsOperans Restaurang

7

400

25 föreställningsprogram, 15 kaffe & kaka,
räksmörgås + dryck för 2 personer i OperaBaren

8

460

30 föreställningsprogram, 20 kaffe & kaka,
middag för 2 personer i GöteborgsOperans Restaurang

9

530

35 föreställningsprogram, 25 kaffe & kaka,
avkoppling & lunch för 2 personer

10

650

40 föreställningsprogram, 30 kaffe & kaka,
hotellövernattning + Trettondagskonsert med bal för 2 personer

PREMIE

OBS! Kom ihåg att alltid uppge ditt kundnummer för att få biljetterna registrerade
på dig som ombud!
Med vänlig hälsning,
GöteborgsOperans Försäljningsavdelning

Biljetter 031-13 13 00
gruppbiljetter@opera.se
www.opera.se

FÖRMÅNER FÖR DIG SOM ÄR OMBUD
GöteborgsOperans ombud är mycket viktiga för oss.
Ombuden hjälper oss att sprida information om allt som händer i
operahuset till grupper som vi kanske inte hade kommit i kontakt med
annars. Att vara ombud är också en möjlighet för dig som är intresserad
av scenkonst att få en plattform att verka utifrån.
SOM TACK FÖR HJÄLPEN FÅR DU FLERA FÖRMÅNER
•

Möjlighet att boka biljetter före ordinarie biljettsläpp.

•

Inbjudan till vår årliga ombudsträff.

•

Möjlighet att vid inbjudan se generalrepetitioner.

•

Vid köp av minst 15 biljetter får du den 16:e fri.
Vid köp av 50 biljetter blir också den 51:a fri.

•

Möjlighet att emellanåt (efter bedömning av biljettkassan) köpa 2 biljetter à 60 kr efter
kl 15 på föreställningsdagen. Dessa biljetter kan inte förbokas.

DU FÅR OCKSÅ
•

Regelbunden information om allt som händer på GöteborgsOperan.

•

Säljmaterial, flyers, säsongsprogram etc att sprida.

•

Förslag på saker att göra i samband med besöket hos oss, t ex guidad tur,
sånglektion och restaurangbesök.

•

Grupprabatt på opera, musikal och dans. Vid köp av minst 15 biljetter till samma
föreställningsdag får du 30 kr rabatt per biljett. (Gäller endast ordinarie pris och
föreställningar på Stora scenen.)

•

Möjlighet att sälja föreställningsprogram före besöket. (Du hämtar ut programmen i
OperaShopen, sköter försäljningen till dina kunder och returnerar överblivna
program till oss.)

DU FÅR OCKSÅ (FORTS.)
•

När du värvar ett nytt ombud får du och den du värvar varsin värdecheck à 200 kr.
Värdecheckarna kan användas i GöteborgsOperans Restaurang, Café, barer och
OperaShop. Du anmäler det nya ombudet till gruppbiljetter@opera.se eller
031-13 13 00. Värdecheckarna skickas ut när det nya ombudet har sålt sin första bokning
om minst 15 biljetter.

•

Vid köp av minst 15 likadana pausförtäringar får du en pausförtäring gratis. Bokning sker
via telefon 031-10 82 13. (En pausförtäring kan t ex vara kaffe och kaka, te och morotskaka
eller vin och laxsandwich.)

•

Möjlighet att ta del av förmånerna i GöteborgsOperans premietrappa.

SOM OMBUD VILL VI ATT DU:
……aktivt sprider information på din arbetsplats, i föreningslivet och i bekantskapskretsen om
de upplevelser GöteborgsOperan erbjuder. Det innefattar våra operor, dansuppsättningar
och musikaler samt möjligheten att gå guidade turer, handla i OperaShopen, äta i
restaurangen med mera.
……bokar minst 40 biljetter per spelår.
……lämnar förhandsbesked om dina bokningar två månader före föreställningsdagen.
……betalar dina biljetter senast en månad före föreställningsdagen.
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