
Tiderna är svåra för alla restaurangverksamheter just nu, men vi beslutade oss för att möta den 
utmanande situationen direkt. Vi såg att presentkort online är ett bra alternativ för att generera 
intäkter, även om människor inte kan komma till oss fysiskt. Vi kontaktade Hoist Group och fick 
direkt en demo och ett erbjudande. Efter bara några dagar var vår alldeles egna 
presentkortsshop igång online. Fantastiskt nog har shopen redan, efter bara en vecka, betalat 
tillbaka investeringen flera gånger om!”

Patrik (Pyry) Hurula, CEO & Co-Founder, Sori Taproom 
Finland – Skandinavisk-amerikansk restaurang som med stolthet erbjuder fantastisk mat och ett brett utbud av hantverksöl.

Hoist Gift Card Manager är en presentkortslösning för hotell 
och restauranger av alla storlekar. De anpassningsbara 
presentkorten kan säljas både fysiskt och online. Med Hoist Gift 
Card Manager kan du erbjuda dina gäster presentkort istället för 
återbetalningar – ett fantastiskt sätt att generera nya intäkter.
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Visit www.hoistgroup.com for more information

Eftersom vi är ett destinationshotell passar 
presentkort vår verksamhet väldigt bra, det är en 
perfekt gåva att få en vistelse i Stockholm, vare sig för 
semester eller en staycation. Tidigare har vi skött 
presentkortshantering manuellt men med Hoist Gift 
Card Manager är det så mycket lättare, både när det 
gäller marknadsföring, bokföring och att administrera 
korten. Installationen gick smidigt, det enda som 
krävdes från vår sida var att fylla i vad vi önskade för 
erbjudanden, sen skötte Hoist Group resten. Vi är 
väldigt nöjda med hur det ser ut på vår hemsida.”

Ellen Pettersson, Hotel Manager på Hotel Frantz, ett familjeägt boutique-hotell 
beläget mitt i den klassiska Slussensiluetten i Stockholm

Hoist Group levererar tekniska lösningar till hotell 
som gör det möjligt att skapa sammanhängande 
digitala resor för gästerna. Hoist Group optimerar 
gästlösningarna genom att korrelera och analysera 
data som kommer från deras innovativa 
bokningssystem, IP-nätverk, internettjänster och 
TV-innehåll samt från många andra digitala 
beröringspunkter. Hoist Group har sitt 
huvudkontor i Stockholm och 20 kontor i EMEA-
regionen, som med 500 engagerade medarbetare 
betjänar över 8000 unika hotell.

Besök www.hoistgroup.com för mer information
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