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YLI 200
asiakasta



TÄYSIN SUOMENKIELINEN

Toimii myös ruotsiksi, englanniksi ja 
saksaksi. Lisää kieliä tulossa koko 

ajan.



INTEGROITU FACEBOOKIIN



DIGITALBOOKER FINLAND LYHYESTI

DigitalBooker on nuori ja innovatiivinen yritys, 
joka perustettiin vuonna 2007. Yritys toimii 

kansainvälisesti toimipaikkoinaan Turku, Oslo ja 
Singapore. Sen omistaa suomalainen johto ja 

työntekijät. DigitalBooker sai alkunsa, kun 
totesimme miten vaikeakäyttöisiä ja 
vanhanaikaisia jo olemassa olevat 

ajanvarausratkaisut olivat.



PALVELE VERKOSSA 24/7

Tilastokeskuksen mukaan yli kaksi kolmasosaa 
kaikista ikäluokista asioi aktiivisesti verkossa jo 
vuonna 2012 ja yli 50% meidänkin 
asiakkaidemme varauksista on tehty itsenäisesti 
internetin kautta. Käyttämällä DigitalBookeria
olet avoinna 24/7 ja vapautat omaa aikaasi 
asiakaspalveluun samalla kun palvelet verkossa 
entistä paremmin.



OLE ITSESI NÄKÖINEN

DigitalBooker ajanvarausjärjestelmä on kehitetty 
yhdessä satojen yritysten kanssa ja se ymmärtää 
useiden toimialojen haasteita kampaamoista, 
tenniskenttiin ja joogiin sekä tatuontisalongeista
koiratrimmaamoihin ja kokoustiloihin. Se on 
sinun kotisivujesi ja brändisi näköinen ja täyttää 
kaikki ajanvarausjärjestelmien vertailumatriisin 
kriteerit.



HALLITSE TOIMINTAASI YHDESTÄ 
PAIKASTA

DigitalBookerilla hallitset kaikkia varauksiasi ja 
asiakkaitasi yhdestä paikasta. Näet kirjautuessasi 
heti tämän hetken tilanteen päivä, viikko tai 
kuukausitasolla. Siirryt eri toimipisteiden välillä, 
hallitset työntekijöidesi työaikoja ja seuraat 
asiakkaittesi varaushistoriaa samalla kun he 
kävelevät sisään ovesta. DigitalBookerilla saat 
selkeän kokonaiskuvan koko liiketoiminnastasi 
yhdellä vilkaisulla.



MARKKINOI ASIAKKAILLESI

Mitä jos voisit lähettää tekstiviestin asiakkaillesi 
automaattisesti mikäli hän ei ole jo varannut 
seuraavaa aikaansa 30 päivää edellisen käynnin 
jälkeen? Mitä jos voisit lähettää sähköpostia 
kaikille yli 30 vuotiaille naisille jotka ovat 
käyttännet palvelujasi yli 10 kertaa 
aikaisemmin? DigitalBookerilla sähköpostien ja 
tekstiviestien lähettäminen on yhtä vaivatonta 
kuin asiakasryhmien luominen. 



AJANVARAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA

Ajanvarausjärjestelmä on yhä keskeisempi osa 
palveluyrittäjien sähköistä näkyvyyttä ja lähes 
kaikilla aikaansa seuraavilla yrityksillä on tänään 
kotisivut, joiden tarkoituksena on luoda näkyvyyttä 
verkossa. Nettinäkyvyyden lisäksi yhä useampi on 
löytänyt verkossa mainostamisen, jonka myötä 
asiakkaat löytävät yrityksen tiedot. Palveluyrittäjien 
viimeinen askel on kuitenkin mahdollistaa myynti, ja 
paras tapa tehdä tämä on mahdollistaa, että 
asiakkaat voivat ostaa palvelun suoraan 
nettisivuiltasi.



AJANVARAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA

Sivustoltamme löydät ohjeita eri 
ajanvarausjärjestelmien vertailuun

http://digitalbooker.com/ajanvarausjarjestelman-valinta



MATKAILUALAN REFERENSSEJÄ











LISÄTIETOA

www.digitalbooker.com



TAlVIHUHTA OY LYHYESTI

Talvihuhta Oy tarjoaa asiakkailleen myyntiä, 
markkinointia ja asiakkuuksien hallintaa tukevia 

ohjelmistotuotteita sekä niihin liittyviä 
asiantuntijapalveluita. 



KIITOS

Pasi Huhtala

pasi@talvihuhta.com

044 3307 377


