
Visit www.hoistgroup.com for more information

Online salg 
Sælg alle typer af gavekort online med betaling leveret direkte 
til din bankkonto.

Online levering 
Dine kunder kan bestille, betale og modtage gavekort - alt  
online. 

Nem tilpasning via webshop skabeloner 
Logoer, farver og skrifttyper kan justeres, så de passer til dit 
brand.

Flersproget brugergrænseflade (UI)  
Sproget kan indstilles til engelsk + et ekstra sprog.

  Produktadministration  
Givito leveres med 3 designs som er klare til brug. Du kan 
designe lige så mange gavekort som du ønsker og administrere 
dem  selv.

Betalingsservice 
Understøtter et bredt udvalg af betalingsløsninger inklusive 
en enkel og nem betalingsgateway, der understøtter de fleste 
globale kreditkort.

 Indløsning af gavekort  
Tjek saldo og indløs gavekort med en browserbaseret 
applikation.

Omfattende rapporteringsfunktionalitet  
Let at bruge og med dedikerede rapporter til salg og regnskab.

 Digitale gavekort  
Vælg 1 ud af 5 skabeloner.  
Logo og enkelt branding kan tilføjes.

 Salg og levering i receptionen 
Personalet i receptionen kan sælge og udskrive gavekort ved 
hjælp af Givito.

Fysiske gavekort i reception og butik 
Du kan sælge enhver form gavekort fra din reception eller 
butik f.eks. plast, papir, træ eller digitale kort.

Opret gavekort til refusion eller belønning 
Opret gavekort uden at kræve betaling. Tilbyd for eksempel 
gavekort som refusion for afbestilling.

Salgsfremmende koder  
Opret specielle koder til forfremmelser f.eks -20% rabat på 
udvalgte produkter.

Kvoter  
Opret begrænsning på antal af bestemte gavekort som 
eksempelvis skal bruges til kampagner, begivenheder m.m. 

Kategorier  
Kategoriser gavekort i webshoppen som f.eks Hotel, Restaurant, 
Spa osv.

Kontakt os på www.hoistgroup.com for yderlig info
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TILBEHØR

Tilpasning af web-shop 
Mulighed 1: 2 timers arbejde for tilpasset udformning. 
Mulighed 2: Omfattende tilpasning til eget brand.

Brugerdefineret PDF-skabelon 
Skabelon til gavekort tilpasset det ønskede brand.

Yderligere sprog 
Givito kan gøres tilgængelig på så mange sprog som ønsket.

Integration med andre betalingsløsninger 
Integrer din foretrukne betalingsløsning i Givito. 
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