
Cordura KIOSK 
Optimer jeres salg og spar omkostninger med Cordura KIOSK 
– den ubemandede billetkiosk.

Cordura KIOSK er løsningen til 
forlystelsesparker, museer, festivaler 
og andre turistattraktioner, der 
ønsker optimering af billetsalg, færre 
køer, reducering af omkostninger, 
dynamisk og interaktiv formidling 
og i sidste ende øget salg og større 
kundetilfredshed. 

Cordura KIOSK er tre systemer 
smeltet sammen til én enhed:
+ Betalingsautomat
+ Billetautomat
+ Informationsstander
= Cordura KIOSK

Med Cordura KIOSK bliver salget 
af jeres produkter gjort nemmere 
og mere tilgængeligt for jeres 
kunder. Betalingsautomaterne har 
touchskærme og et brugervenligt design, der gør selvbetjeningen nem at gå til 
for kunderne. Det er muligt at betale med alle nets-godkendte betalingskort i 
billetautomaten, så ingen kunder vil gå forgæves. 

Billetautomaten giver jer mulighed for at sælge alt fra turbånd og turpas til 
entrébilletter og årskort, der produceres af automaten vha. indbygget kamera 
og optimeret printerfunktion. 

KIOSK løsningen bliver tilpasset jeres ønsker og behov, således at software, 
hardware, design og funktionalitet giver jer de største fordele. 
I har også mulighed for at udvide løsningen med webshop, mobilbetaling og 
meget mere.

Se case på bagsiden.
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Case: Cordura KIOSK i en af 
Danmarks største forlystelsesparker

En af Danmarks største 
forlystelsesparker har 
allerede indviet billet-KIOSK 
løsningen. Og forventningen er, 
at løsningen vil øge salget via 
selvbetjening!

Med Cordura KIOSK har 
forlystelsesparkens gæster 
nu mulighed for at købe de 
samme produkter, som sælges 
ved de bemandede salgssteder 
– dog uden at vente i kø.

Automaten sikrer samtidig 
merslag af parkens yderligere 
tilbud, som fx events og pakkeløsninger. Når kundens opmærksomhed er 
rettet mod selvbetjeningen i automaten, vil automaten være den eneste 
formidler og skal ikke konkurrere med andre attraktioner, som det fx er 
tilfældet ved køb af billetter på internettet.

Alt salg foregår alene mellem 
systemet og gæsterne og 
kræver således et minimum af 
personaleressourcer. Parken 
formår således at effektivisere 
deres arbejdsgange og herved 
spare unødvendige ressourcer. 
Parken kan endvidere se frem til 
endnu gladere kunder, der kan 
nyde de mange nye muligheder, 
som KIOSK løsningen tilbyder.

Cordura A/S | Ved Lunden 4 | 8230 Åbyhøj | 86 77 13 13 | info@cordura.dk | www.cordura.dk


