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Sälja online  
 Sälj presentkort av alla sorter online, med betalning direkt till 
ditt bankkonto.

Leverans online  
Dina kunder kan beställa, betala för och få presentkort online.

Färdig webbshopsmall  
Logotyper, färger och typsnitt kan anpassas efter ditt 
varumärke.

Flerspråkigt användargränssnitt (UI)  
UI kan ställas in på engelska + ytterligare ett språk.

  Produktadministration 
Hoist Gift Card Manager levereras med 3 förinställda 
valörer. Du kan skapa så många presentkort du vill och 
administrera dem själv.

Betaltjänstleverantörer 
Ett brett utbud av betaltjänstlevantörer stöds inklusive en enkel 
betalningsport som stöder de flesta globala presentkort.

Inlösen av presentkort 
Kontrollera saldot och lös in med en webbaserad app.

Rapporteringsverktyg 
Enkelt verktyg för att dra ut rapporter för försäljning och 
bokföring.

 Digitala presentkort 
Välj 1 av 5 alternativ på mallar där logotyp och enklare 
varumärkesanpassning kan läggas till.

Försäljning över disk  
Personalen i receptionen kan sälja och skriva ut presentkorten.

Fysiska kort i receptionen 
Du kan sälja alla typer av förinställda kort i receptionen, 
exempelvis i plast eller trä.

Skapa presentkort som kompensation eller belöning 
Du kan skapa presentkort som inte kräver betalning, till exempel 
genom att erbjuda dem som återbetalning vid avbokningar.

Kampanjkoder 
Möjlighet att skapa speciella koder för erbjudanden,  
exempelvis 20% rabatt på utvalda produkter.

Offerter 
Möjlighet att skapa en offert för ett kort, som kan användas vid 
kampanjer, events etc.

Kategorier 
Möjlighet att kategorisera presentkort i webbshopen för 
exempelvis hotel, restaurang, spa etc.
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Branding för webbshopen 
Bättre ”look & feel” eller helt anpassad för att matcha din 
hemsida.

Skräddarsydd PDF-mall 
Helt varumärkesanpassade presentkortsmallar i PDF-format.

Ytterligare språk 
Hoist Gift Card Manager kan göras tillgänglig på så 
många språk du behöver.

Integration med andra betallösningar 
Hoist Gift Card Manager kan integreras med vilken 
betalningsport du än föredrar.

Försäljning och 
leverans online &  

på plats

Rapportering 
och 

bokföring
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Enterprise

Verktyg för 
marknadsföring 
och kampanjer
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