
Tiderne er vanskelige for alle restauranter i øjeblikket, men vi besluttede at gøre noget aktivt ved den 
udfordrende situation. Vi så, at online gavekort er en god mulighed for at generere indtægter, selvom 
folk ikke kan komme til os fysisk. Vi kontaktede Hoist, modtog en demo og et tilbud med det samme og 
havde vores helt egen online gavekortløsning i gang i løbet af få dage. Utrolig nok, efter kun en uge var 
investeringen betalt mange gange tilbage! “ 
 
Patrik (Pyry) Hurula, CEO & Co-Founder, Sori Taproom, Finland – Skandinavisk-amerikansk restaurant, der stolt serverer god mad og selvbrygget øl.

Hoist Gift Card Manager er en komplet gavekortløsning, 
som hjælper hoteller i alle størrelser med at skabe nye 
indtægter. Uanset om du vil tilbyde plast-, papir-, træ- 
eller digitale gavekort, kan du bruge Givito som din 
gavekortløsning. 
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Vi har brugt Hoist Gift Card Manager gavekort-system på 
10 hoteller i flere år nu, og vi er meget tilfredse med det. 
Systemet hjælper os med at følge en central måde at sælge, 
administrere og kontrollere vores gavekort fra online til 
receptionen. Det giver os mulighed for at acceptere gavekort 
som betalingsmetode til online bookinger. Hoist Gift Card 
Manager også vores unikke branding behov. Vi vil bestemt 
anbefale programmet, da det virkelig er en nem måde for 
vores kunder at købe vores tjenester som en gave. ”

Juhani Rajala, Group IT Director  –  kæde af luksushoteller, restauranter, barer, 
lounger og mødesteder i Helsinki. Over 674.600 gæster årligt.

Hoist Group leverer teknologiløsninger til 
hoteller, der gør det muligt for dem at styre 
sammenhængende digitale rejser til deres gæster. 
Hoist Group optimerer gæsteservices ved at 
samle og analysere de data, der kommer fra dets 
innovative Property Management & Booking 
Software, Managed IP Networks, Internet og 
TV Content samt fra mange andre digitale 
berøringspunkter. Hoist Group har hovedkontor 
i Stockholm og 20 kontorer i hele EMEA og har 
næsten 500 dedikerede medarbejdere, der betjener 
over 8.000 unikke hoteller.

Besøg www.hoistgroup.com for mere info
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