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GÖTEBORG. Uppfinningen är lika enkel som den är genial.
– I stället för traditionella pappersbiljetter skickas bil-

jetten som ett SMS med en streckkod, förklarar Niclas
Josefsson på göteborgsföretaget Berazy Mobile Entertain-
ment.

Systemet är patenterat och säljs nu i 28 länder.

Nackdelarna med traditionella
pappersbiljetter är många. Den
kan tappas bort, är lätta att för-
falska och fram för allt öppnar
de för svarta börsförsäljning.
SMS-biljetten kan bara använ-
das av den som har rätt mobilte-
lefon.

– Det är smidigt och enkelt.
Mobilen behöver inte ens ha
täckning eftersom SMS-medde-
landet ligger lagrat i telefonens
minne, förklarar Niclas Josefs-
son.

Inte kört om batteriet dör
Och skulle batteriet dö precis

när du är på väg in till arenan,
finns det en lösning på det
också.

– Vi har vår databas där vi
kan se hur och vart varje en-
skild biljett är såld. Det är också
nödvändigt eftersom ungdomar
i dag byter mobiltelefon, eller
kanske blir bestulna, tappar el-
ler på annat sätt blir av med
sina mobiler, förklarar Niclas
Josefsson.

I förlängningen ska det gå att

boka biljetten med mobilen.
– Då skickar man ett SMS till

ett givet nummer, får svar med
en WAP-länk där man kan
knappa sig fram till betalning
och allt annat som behövs.

Snart även på bio
Systemet ska inte bara använ-

das vid stora galakonserter
utan kan också vara praktiskt
vid mindre evenemang eller på
bio.

Kontakt har redan tagit med
Astoria Cinemas här i Göte-
borg. Och med ett stort hotell,
för en liknande lösning där
streckkoden i mobilen utgör
nyckeln till det bokade hotell-
rummet.

– Vi är bara i början av ut-
vecklingen. Klart är i alla fall
att det här tar effektivt död på
all svartabörshandel med biljet-
ter. Såvida inte svartabörsha-
jarna har ett gigantiskt lager
med mobiltelefoner, konstaterar
Niclas Josefsson.
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BILJETTEN I MOBILEN. Anders Gustavsson på Berazy visar
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