GAVEKORT
SHOPPING
HOLSTEBRO
Introduktion
Det elektroniske gavekort er et tilbud til vores
mange kunder der ønsker frihed på shoppingturen
og - ikke mindst - til de virksomheder som gerne vil
forkæle deres medarbejdere med firmagaver. Det
elektroniske gavekort er til brug i alle medlemsbutikker som tilmelder sig ordnin-gen. Slut med
tung administration. Alle terminaltyper kan modtage det nye elektroniske gavekort. Og I har pengene inde på jeres konto + 1 dag i forhold til
dankort.
Unikt shoppinggavekort
Kortet kan naturligvis bruges i alle medlemsbutikker,
som tilmelder sig ordningen. Modtageren af kortet
får ikke blot et pengebeløb, men en totaloplevelse når kortet skal anvendes. ud over at kortet
kan bruges til shopping i butikkerne, kan det også
anvendes på f.eks. cafeer, restauranter, hoteller og
i kulturlivet i øvrigt. Kunden kan naturligvis anvende
gavekortet i f ere butikker, vel at mærke så længe
der er penge på kontoen. Gavekortet leveres i flot
gaveæske, der på en lækker, eksklusiv og praktisk
facon giver indtryk af noget helt specielt.
Markedsføring
Det elektroniske gavekort markedsføres kraftigt hver
uge - hele året! I holstebro Onsdag. I annoncen vil
der være en oversigt over salgsstederne og del en
oversigt over alle de tilmeldte forretninger, hvor
kortet kan anvendes.

Salgssteder
Det elektroniske gavekort udstedes følgende steder:
BILKAs kundeservice, Kvickly`s Kundeservice, eller
Hotel Schaumburg. Derefter kan kunden gå på
indkøb i butikkerne. Betalingen sker direkte i de
elektroniske terminaler. Gavekortet kan ikke
overtrækkes og forretningerne får en let, hurtig
og automatisk afregning, indsat på konto i eget
pengeinstitut. (Der afregnes til kurs 95).
Afregning
Den enkelte butik har ingen risiko med det elektroniske gavekort. Systemtilslutningen er gratis for de
enkelte medlemmer og foregår elektronisk. Transaktionsomkostning til dækning af administration
m.v. er som ved øvrige specielle betalingskort.
Samarbejdspartner
Vi har valgt Sparbank Vest Direkte, Skive som
samarbejds-partner. De er suverænt dem der har
størst erfaring med håndtering af elektroniske
gavekort.Holstebro bliver by/center nummer 40 i
rækken som ind-fører elektronisk gavekort.
Opbakning
Vi opfordrer naturligvis alle medlemsbutikker til at
bakke op omkring vores nye elektroniske gavekort.
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