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HOVEDFUNKSJONER

 Tilpassing av nettbutikk 
Logoer og farger kan tilpasses din merkevare

Flerspråklig brukergrensesnitt (UI)  
UI kan settes til engelsk, svensk, finsk, norsk, dansk eller tysk (flere 
språk på forespørsel)

�Forhåndskonfigurerte�betegnelser 
Givito har allerede 3 forhåndskonfigurerte betegnelser for 
gavekort. (Du kan selv opprette så mange du måtte ønske)

 Produktadministrasjon  
Du kan selv tilpasse nettbutikken

 Integrert betalingsløsning 
Givito er allerede integrert med  Stripe – en enkel og 
brukervennlig betalingsløsning som støtter de fleste kredittkort

 Nettbasert salg  
Selg alle mulige typer kort, med betalinger som går rett inn på 
din konto

 Innløsning av gavekort  
Sjekk saldo og løs inn gavekortet med en nettbasert app

Omfattende rapporteringsfunksjonalitet 
Enkel i bruk, inkluderer både salgs- og økonomirapporter

 Digitale gavekort  
3 maler er inkludert; du kan enkelt legge til logo og farger etc.

 Online levering  
Kundene dine kan bestille, betale og motta gavekortene online

 Salg og levering over disk  
De ansatte kan selge og skrive ut gavekort ved å bruke Givito

Gavekort uten betaling  
Du kan opprette gavekort uten behov for betaling, for 
eksempel når du ønsker å tilby gavekort som kompensasjon for 
kanselleringer

TILLEGGSFUNKSJONER, ENKELTVIS

Tilpassing av nettbutikk 
En helhetlig, skreddersydd utforming som passe til hotellets 
nettside

Tilpasset PDF-mal 
Mal for gavekort tilpasset ønsket merkevare

Tilleggsspråk 
Givito kan gjøres tilgjengelig på så mange språk man ønsker

Integrasjon med andre betalingsløsninger 
Givito kan integreres med annen betalingsløsning om ønsket

Mobil app for innløsning av gavekort 
Rask og enkel androidbasert app som kan brukes til å sjekke 
saldo og løse inn gavekort

TILLEGGSFUNKSJONER, PAKKE

Betalingslink 
Mulighet for å sende en betalingslink via e-post til kjøper

Fysiske kort over disk 
Du kan selge alle varianter forhåndskonfigurerte kort over disk; 
plast, tre etc.

Levering  
Kjøper kan velge å få kort levert via post

TILLEGGSPAKKE, MARKEDSFØRING

Rabattkoder  
Mulighet for å opprette spesielle rabattkoder, som 20% rabatt på 
utvalgte produkter

Verdi  
Mulighet for å opprette kort med en fastsatt verdi

Kategorier  
Mulighet til å dele gavekort inn i ulike kategorier, som hotell, 
restaurant, SPA etc.
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