HOIST GIFT CARD
MANAGER
Laaja ja monipuolinen lahjakorttiratkaisu, joka auttaa
kaikenkokoisia hotelleja ja ravintoloita suojaamaan
sekä lisäämään tuloja. Hoist Gift Card Managerin avulla
voit tarjota asiakkaille sekä digitaalisia, että fyysisiä
lahjakortteja.

Myynti & toimitus
verkossa sekä
paikan päällä

B2B-työkalut
mukaan lukien
ketjujenhallinta

Raportointi
&
kirjanpito

Markkinointi&
kampanjatyökalut

Ajat ovat tällä hetkellä vaikeita kaikille ravintola-alan yrityksille, mutta päätimme kohdata tämän
haastavan tilanteen. Näimme, että online-lahjakortit ovat hyvä keino saada tuottoa, vaikka ihmiset
eivät voisi tulla luoksemme fyysisesti. Otimme yhteyttä Hoist Groupiin, saimme esittelyn ja tarjouksen
nopeasti, ja meillä oli oma online-lahjakorttikauppamme toiminnassa vain muutamassa päivässä.
Hämmästyttävää, että jo yhden viikon kuluttua investointi oli maksanut itsensä takaisin useita
kertoja!”
Patrik (Pyry) Hurula, CEO & Co-Founder, Sori Taproom
Skandinaavis-amerikkalainen ravintola, jonka ylpeytenä on mahtava ruoka ja laaja valikoima itsevalmistettuja pienpanimo-oluita.

Lisätietoja: www.hoistgroup.com

5 yksinkertaista askelta

lahjakorttien myyntiin
verkossa
Maksu

Valikoima

Asiakas maksaa
lahjakortin debit-/
creditkortilla tai
verkkopankissa

Asiakas valitsee ja lisää
haluamansa lahjakortin
ostoskoriin

Verkkokauppa

Tilaus

Toimitus

Asiakas vierailee verkkosivuillasi
olevassa kaupassa

Asiakas syöttää nimen,
sähköpostiosoitteen ja
osoitetiedot

Asiakas vastaanottaa
lahjakortin sähköpostiin
tai postitse

Olemme käyttäneet Hoist Gift Card Manageria 10
hotellissa useamman vuoden ajan ja olemme todella
tyytyväisiä siihen. Hoist Gift Card Managerin avulla
voimme keskitetysti seurata myyntiä ja hallita
lahjakortteja niin verkossa kuin vastaanotossakin. Sen
avulla voimme hyväksyä lahjakortit maksuvälineenä
online-varauksille. Hoist Gift Card Manager tukee myös
meidän uniikkia brändäystarpeita. Suosittelemme
ehdottomasti Hoist Gift Card Manageria, sillä
se on todella helppo tapa asiakkaillemme ostaa
palveluitamme lahjaksi.”
Juhani Rajala, Group IT Director – Valikoima luksushotelleja, ravintoloita, baareja,
lounge- ja kokoustiloja Helsingissä. Vuosittain yli 674,600 asiakasta.

Hoist Group tarjoaa hotelleille teknologiaratkaisuja,
joiden avulla hallitaan hotellivieraiden digitaalista
asiakaskokemusta. Hoist Group optimoi
hotellivieraan palvelut analysoimalla tietoja, jotka
ovat peräisin hotellin varausjärjestelmästä, IPverkoista, Internet- ja TV-sisällöstä sekä monista
muista digitaalisista kosketuspisteistä. Hoist
Groupilla, jonka pääkonttori on Tukholmassa ja 20
toimistoa EMEA:n alueella, on 500 omistautunutta
työntekijää, jotka palvelevat yli 8000 ainutlaatuista
hotellia ja ravintolaa.

Visit www.hoistgroup.com for more information

Lisätietoja: www.hoistgroup.com

