
Ajat ovat tällä hetkellä vaikeita kaikille ravintola-alan yrityksille, mutta päätimme kohdata tämän 
haastavan tilanteen. Näimme, että online-lahjakortit ovat hyvä keino saada tuottoa, vaikka ihmiset 
eivät voisi tulla luoksemme fyysisesti. Otimme yhteyttä Givitoon, saimme esittelyn ja tarjouksen 
nopeasti, ja meillä oli oma online-lahjakorttikauppamme toiminnassa vain muutamassa päivässä. 
Hämmästyttävää, että jo yhden viikon kuluttua investointi oli maksanut itsensä takaisin useita 
kertoja!”

Patrik (Pyry) Hurula, CEO & Co-Founder, Sori Taproom 
Skandinaavis-amerikkalainen ravintola, jonka ylpeytenä on mahtava ruoka ja laaja valikoima itsevalmistettuja pienpanimo-oluita.

Laaja ja monipuolinen lahjakorttiratkaisu, joka auttaa 
kaikenkokoisia hotelleja ja ravintoloita suojaamaan sekä 
lisäämään tuloja. Giviton avulla voit tarjota asiakkaille sekä 
digitaalisia, että fyysisiä lahjakortteja.
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Olemme käyttäneet Givito -lahjakorttiratkaisua 10 
hotellissa useamman vuoden ajan ja olemme todella 
tyytyväisiä siihen. Giviton avulla voimme keskitetysti 
seurata myyntiä, sekä hallita lahjakortteja sekä 
verkossa, että vastaanotossa. Sen avulla voimme 
hyväksyä lahjakortit maksuvälineenä online-
varauksille. Givito tukee myös meidän uniikkia 
brändäystarpeita. Suosittelemme ehdottomasti 
Givitoa, sillä se on todella helppo tapa asiakkaillemme 
ostaa palveluitamme lahjaksi.”

Juhani Rajala, Group IT Director  – Valikoima luksushotelleja, ravintoloita, baareja, 
lounge- ja kokoustiloja Helsingissä. Vuosittain yli 674,600 asiakasta.

Hoist Group tarjoaa hotelleille teknologiaratkaisuja, 
joiden avulla ne voivat hallita hotellivieraiden 
digitaalista asiakaskokemusta. Hoist Group optimoi 
hotellivieraan palvelut analysoimalla tietoja, jotka 
ovat peräisin hotellin varausjärjestelmästä, IP-
verkoista, Internet- ja TV-sisällöstä sekä monista 
muista digitaalisista kosketuspisteistä. Hoist 
Groupilla, jonka pääkonttori on Tukholmassa ja 20 
toimistoa EMEA:n alueella, on 500 omistautunutta 
työntekijää, jotka palvelevat yli 8000 ainutlaatuista 
hotellia.
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