Hvorfor heldigital løsning – app?
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Enkelt for betjeningen å håndtere – ingen aktørnumre som
skal huskes og som skal fjernes på kortet.
Aktører kan legges til underveis – ikke bare en gang i året.
Klubbene kan selge når det passer dem – ikke bundet opp til
visse utgivelsesdatoer.
Enklere logistikk – bøkene erstattes av vouchere (små
brosjyrer)
Medlemmer kan utforske appen når som helst – det er gratis å
laste ned og utforske appen. Man betaler for tilgangen til
rabattene
Enkel å bruke – vis kun frem mobilen i kassen for å få rabatt.
All informasjon finnes i appen.
Enjoy er alltid med deg – «alle» bruker mobilen, ingen kort
man må huske å ha med seg i lommeboken.
Klubber og sluttbrukere har over lengre tid ønsket en app!

Hva skiller appen fra den gamle boken?
•
•

•
•
•

Sluttbruker får tilgang til alle våre 2.300 brukersteder avtaler i
Norge.
Standard innstilling er at brukerstedene innen en radius på 40
km vises i appen, slik at man ikke til enhver tid overøses med
irrelevante avtaler. (Denne innstillingen kan man endre selv.)
Flere tilbyr 2 og 3 kuponger, slik at man får flere rabatter enn
den «vanlige» engangsfordelen.
12 måneders gyldighet fra salgsstart. Man velger selv når på
året det passer best med dugnad.
Appen kan benyttes på inntil 3 mobile enheter.

Startside og rask navigering

•
•
•

Rabatter som er nærmest der du befinner deg listes opp først.
«Raskt» kategorisøk er enkelt tilgjengelig øverst på skjermen.
Fritekstsøk enkelt tilgjengelig

Avansert filter og sortering
•
•
•
•
•
•
•

Filtrer på kategori (shopping, spisesteder osv.)
Filtrer på underkategori (klær dame, klær herre osv.)
Filtrer på region dersom du skal reise bort i helgen eller i
ferien.
Ved å klikke på «region i kart» kan du selv sette
utgangspunktet for området du vil søke i.
Standard sortering er «nærmest meg»
Du kan også sortere alfabetisk, eller
Vise resultatene i kart.

Oversiktlig

•
•

Klikk på rubrikken for å lese mer om den enkelte aktør.
Scroll nedover for å se flere aktører, eller filtrer og sorter.

All informasjon på ett sted

•

For hver enkelt aktør er følgende lett synlig
•
Navn og logo
•
Adresse
•
Hvilken rabatt som gjelder
•
Informasjon om aktøren
•
Kuponger tilgjengelig
•
Om aktøren har flere beliggenheter, kan man enkelt
klikke seg videre til en av disse.

Enkelt å benytte seg av rabattene

1. Klikk «Løs inn» kupong

2. Bekreft at du ønsker å benytte deg av
kupongen (at du ikke har klikket feil).

3. Vis frem mobilen til betjeningen
som gir deg rabatt.
Etter 5 minutter gjøres det grønne
feltet om til en grå tekst som viser
at kupongen er benyttet.

Bunnmeny - hurtigknapper

Hjem
Ved å klikke på hjem-ikonet, så kommer man tilbake til startsiden

Favoritter
Utforsk appen og legg til dine favoritter. Enkel
tilgang til dine favoritter.

Benyttede rabatter
Gir deg oversikt over hvilke kuponger som er benyttet - når og hvor.

Min Enjoy
• Min konto
• Endre passord
• Oversikt over når man kjøpte voucher og hvor lenge den er gyldig
• Innstillinger
• Radius over synlige rabatter i appen (10-100 km)
• Endre design (fra klubbdesign til standard desing dersom man har
kjøpt appen av rivalklubben)
• Support
• Brukervilkår
• Personvern
• Kontakt Pecto Media AS
• M.m.

Voucher
For å få tilgang til alle rabattene, så må man legge inn en verdikode. Istedenfor en bok som tidligere,
er det nå en «voucher» i A6-størrelse som medlemmene selger. Verdikoden er skjult under et
skrapefelt, slik at det er enkelt å kontrollere om verdikoden er brukt eller ikke.
Voucheren forklarer også hva man skal gjøre for å få Enjoy på sin mobil.

Forside voucher

Innside voucher

Enkelt å få Enjoy Idrettsrabatten på mobilen:
1. Last ned appen fra App Store eller Google Play
Søk opp appen, «Enjoy Idrettsrabatten», og last den ned til mobilen. (Det er gratis å laste ned og
utforske appen.)
2. Opprett bruker
Registrer e-post og opprett ditt personlige passord.
Dette gjøres raskt og enkelt.
3. Oppgi verdikode
Verdikoden finner du skjult under skrapefeltet i
voucheren. Det er verdikoden som gir deg tilgang
til alle rabattene.
4. Enjoy er nå klar til bruk
De digitale kupongene kan brukes umiddelbart etter at verdikoden er lagt inn.

«Standard» design app og voucher

«Klubbdesign» app og voucher
Vi kan legge inn klubbens farger i appen, samt legge inn klubbens logo. Når man legger inn
verdikoden i klubbens vouchere, rutes man direkte til klubbens design. (Under innstillinger er det
mulig å endre til standard design, dersom man selger til medlemmer i rivaliserende klubber.)

Voucheren lager vi helt etter klubbens ønske.

