
Visit www.hoistgroup.com for more information

Nettbasert salg  
Salg av alle kort online, betaling går rett på din bankkonto

Online levering  
Dine kunder kan både bestille, betale og motta gavekortene 
sine online 

En nettbutikk som skiller seg ut 
Logoer, farger og fonter kan endres for å passe din merkevare

Flerspråklig brukergrensesnitt (UI)  
UI settes til engelsk, et ekstra språk er inkludert

  Produktadministrasjon  
Hoist Gift Card Manager har 3 forhåndskonfigurerte 
betegnelser på gavekort. Du kan opprette så mange gavekort 
du måtte ønske, og administrere disse selv

Betalingsløsninger 
En rekke ulike tilbydere av betalingsløsninger støttes, inkludert 
en enkel og brukervennlig løsning som støtter de fleste globale 
kredittkort

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

Omfattende rapporteringsfunksjonalitet 
Enkel i bruk, rapporter for både salg og økonomi

 Digitale gavekort  
Velg 1 av 5 alternative maler, logo og enkelt merkevareuttrykk 
kan legges til

 Salg og levering over disk 
De ansatte i resepsjonen kan selge og skrive ut gavekort 
gjennom Hoist Gift Card Manager

Fysiske kort over disk 
Du kan selge alle typer forhåndskonfigurerte kort over disk, 
som plastkort, kort i tre etc. 

Opprett gavekort for refusjon eller premier 
Du kan opprette gavekort som ikke krever betaling, for eksempel 
ved å tilby gavekort i stedet for refusjon ved kansellering

Rabattkoder  
Mulighet til å opprette spesielle kampanjekoder, som for eksempel 
20% rabatt på utvalgte produkter

Kvoter  
Mulighet til å opprette kvote for et kort, kan brukes til kampanjer, 
arrangementer etc.

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

Se www.hoistgroup.com for mer informasjon
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Tilpassing av nettbutikk 
Forbedret tilpassing eller komplett tilpassing til egen nettside

Tilpasset PDF-mal 
Mal for gavekort tilpasset ønsket merkevare og profil

Tilleggspråk 
Kan gjøres tilgjengelig på de språk som ønskes

Integrasjon med andre betalingsløsninger 
Kan integreres mot foretrukket betalingsløsning 

Salg og levering 
både online og 

over disk

Rapportering  
og regnskap

B2B-verktøy 
inkludert 
Enterprise

Verktøy for 
kampanjer og 
markedsføring


