
Jetty AB ingår partnerskap med VIP-booking.com

Jetty AB och det danska bolaget VIP-Booking.com har ingått ett partnerskap för att kunna utöka sina respektive erbjudanden till
livemusikindustrin. Partnerskapet kommer att innebära gemensamma säljinsatser, gemensam marknadsföring och kunskapsutbyte. 

VIP-Booking.com har varit marknadsledande inom B2B-information för den europeiska konsertindustrin i 20 år. VIP-Booking.com startades i april 2000 som
en business to business-resurs för verksamma inom livemusikbranschen. Idag erbjuder företaget sina prenumeranter tillgång till Europas mest omfattande,
webb-baserade, databas för information om bokningsagenter, artistmanagement, promoters, festivaler och spelställen.  

"Med sin mångåriga erfarenhet, trovärdighet, och då de har långvariga partnerskap med stora delar av Europas livemusikbransch ser vi VIP-
Booking.com  som en naturlig partner i vår expansion i Europa", säger  Dan Sonesson, VD för Jetty AB . ”Jag tror att vårt gemensamma erbjudande
kommer att skapa stort värde för såväl våra kunder, som för Jetty och VIP-booking.com"

Ronni Didriksen VD för VIP-Booking.com säger: “Jetty provides a service to the Live Music Industry that is very compatible to our service. Today we have
clients in more than 50 countries and my belief is that many of our clients will see the Jetty platform as an invaluable tool in their everyday work, which is
already the aim of the services we provide through VIP-Booking.com”

Kontakter

Dan Sonesson · dan.sonesson@jetty.se· +46 709 17 97 75

Ronni Didriksen · rd@vip-booking.com · +45 21 26 27 10

Jetty AB säljer och driver sedan 2011 Jetty, ett etablerat och beprövat affärssystem för Event Management. Jetty stöttar arrangörer av komplexa
evenemang. Göteborg & Co, Liseberg, Svenska Konståkningsförbundet, Malmö Stad, Stureplansgruppen Event, Epicenter, Stockholms Stad och
Dreamhack är några exempel på de som driver evenemang med hjälp av Jetty. 

Jetty är utvecklat av praktiker i branschen, utifrån kundernas behov, baserat på en stor mängd användardata, och byggt för att vara globalt skalbart.
Konkurrensen på marknaden är låg och Jettys affärssystem ligger tekniskt och användarmässigt mycket långt fram, jämfört med konkurrerande
system. Jetty är verksamt på en internationell miljardmarknad, där det finns ett tydligt behov av det stöd som Jetty levererar. 

Läs mer på www.jetty.se 


