
Timeboka.no

Timeboka er en moderne alt-i-ett 
løsning for helse og velvære
med timebok, online bestilling, 
bestillingsportal med app og 
en elegant kasseløsning.

Med Timeboka får du flere  
nye kunder, tjener mer på 

kundene dine og bygger  
samtidig kundelojalitet.



Hvor mye penger går du 
glipp av når du ikke 
aktivt kontakter dine 
kunder for å booke en 
ny avtale?

TIMEBOKA.NO

Timeboka er et komplett alt-i-ett løsning for 
helse og velvære. 

Timeboka hjelper deg til å:

• Få flere nye kunder
• Tjene mer på kundene dine
• Bygge kundelojalitet

ØKT PRODUKTSALG

Ved å synliggjøre kundens kjøpshistorikk,  
setter Timeboka fokus på salg og gjensalg.

DEN SMARTE TIMEBOKA

I motsetning til andre booking-systemer på 
markedet, er Timeboka smartere og foreslår 
fordelaktige tider, slik at du unngår dødtid 
mellom timene.

MØT «ALICE»

Å hver dag ta kontakt med enkelte kunde er 
møysommelig arbeide, og selv om vi vet at vi 
taper mye penger på å la være, så får vi oss 
ikke til å gjøre denne jobben. Den tar rett og 
slett for mye tid.

Derfor har vi utviklet «Alice»!  

Alice er din egen digitale assistent som kontak-
ter dine kunder og sørger for at de kommer 
tilbake for  nye behandlinger. Alice er også 
behjelpelig når du vil flytte avtaler eller sende 
ut informasjon til kunder. 

SPAR KOSTNADER

Eksporter du dine data til din regnskapsfører, 
kan du unngå mye unødige kostnader



Bestillingsportalen  
«nytime.no» vil tilføre 

nye kunder til salongen 
ved å foreslå din 

salong for kunder 
i nærheten

FÅ FLERE KUNDER

Portalen «nytime.no» med app vil tilføre nye 
kunder til salongen ved å foreslå din salong for 
kunder som er i nærheten.

ENKELT Å LÆRE

Ikke kast bort penger og tid på kurs. 
Som kunde av Timeboka har du og dine 
ansatte tilgang til videokurs som lærer deg å 
bruke systemet.

ALT-I-ETT LØSNING

Timeboka leveres som en alt-i-ett løsning med 
timebok, online bestilling med din egen hjem-
meside, komplett kassesystem, samt bestilling-
sportalen «Nytime.no» med app.

IVARETAR GDPR

I Timeboka er det kunden som «eier» sine 
data, og kan når som helst velge å fjerne disse 
fra nytime-appen eller nettportalen nytime.no.

MODERNE KASSELØSNING

Løsningen leveres med en stilfull PC-kasse 
med 15” touch-skjerm, skriver, skanner,
tastatur og mus.

VI HJELPER DEG I GANG

Vi har dedikert supportpersonell som svarer 
på dine spørsmål og hjelper deg om du står 
fast. Vår support er inkludert i prisen.
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