
Det er tøffe tider for alle innen restaurantbransjen, men vi har bestemt oss for å møte denne 
utfordrende situasjonen med hodet først. Vi så at nettbaserte gavekort var et godt alternativ for å 
generere inntekter, selv om folk ikke kunne komme til oss. Vi kontaktet Hoist Group, fikk en demo 
og et tilbud med en gang, og i løpet av få dager hadde vi en løsning oppe og gå. Etter bare én uke 
hadde nettbutikken allerede betalt seg selv - flere ganger!”

Patrik (Pyry) Hurula, CEO & Co-Founder, Sori Taproom 
Finland – skandinavisk-amerikansk restaurant som setter sin stolthet i å levere fantastisk mat og en rekke ulike typer selvbrygget øl.

En løsning for gavekort som hjelper hoteller i alle størrelser 
med å beskytte og generere inntekter. Uansett om du 
foretrekker kort i plast, papir, tre eller digitalt, kan du 
bruke Hoist Gift Card Manager for å tilby dine kunder 
gavekort.
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Vi har brukt Hoist Groups gavekortløsning på 10 
hoteller i mange år nå, og er meget godt fornøyde. 
Hoist Gift Card Manager gir oss mulighet til å håndtere, 
administrere og kontrollere gavekort sentralt, både 
nettbasert og salg over skranke. Gavekort aksepteres 
også som betalingsmetode for bookinger som gjøres 
på nett. Løsningen støtter også våre særskilte behov 
for merkevarebygging. Vi vil absolutt anbefale dette 
til våre kunder som en virkelig enkel måte å kjøpe våre 
tjenester og gi i gave.”

Juhani Rajala, Group IT Director  – en rekke luksuriøse hoteller, restauranter, barer 
og lokaler i Helsinki. Mer enn 674 00 gjester årlig.

Hoist Group leverer tekniske løsninger til hoteller, og 
muliggjør helhetlige, digitale reiser fra begynnelse 
til slutt for hotellgjestene. Hoist Group optimaliserer 
gjestetjenestene ved å korrelere og analysere data 
samlet fra det innovative bookingsystemet, IP-
nettverk, internett og TV-baserte tjenester i tillegg 
til flere digitale berøringspunkter. Med hovedkontor 
i Stockholm og 20 avdelinger i EMEA-regionen, har 
Hoist Group nesten 500 engasjerte ansatte som 
jobber med mer enn 8000 unike hoteller.

Se www.hoistgroup.com for mer informasjon
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