
Hej med dig

Her er nyeste nyt fra team Gaest, hvor du kan læse om alt andet 
end jul (er det ikke dejligt?). Til gengæld fortæller vi om hvad der 
sker lige nu på gaest.com; Danmarks nye platform for booking af 
mødesteder.

Book mødelokalet og forplejningen samtidig
Det skal være nemmere at holde bedre møder. Derfor kan du nu 
bestille både forplejning og andre former for tilkøb, når du booker 
dit mødelokale. Hvad vil du gerne kunne bestille til dit møde? Mad, 
underholdning eller en workshopdirigent?

Der er drøn på Gaest.com
Aktiviteten på platformen stiger hele tiden - både når det kommer til 
bookinger og mødelokaler. Bare tag et kik på vores Danmarkskort. 
Og vi får snart endnu mere fart på. I januar går vi i luften med en 
kampagne på sociale medier, der følges op med en 
udendørskampagne til februar - du skal være meget velkommen til 
at følge med, og hjælpe os med at fortælle dine venner og 
kollegaer om Gaest.

Nye funktioner på platformen
Vi arbejder hele tiden på at gøre gaest.com endnu bedre og mere 
brugervenlig. Inden for den sidste måned er det for eksempel blevet 
muligt at:

gemme en booking direkte i din kalender - eller sende 
kalenderfilen videre til en kollega

modtage en gratis sms med detaljer om din booking

få rabat hvis du har brug for et lokale i længere tid

What's next?
De kommende måneder arbejder vi på at forbedre søgefunktionen 
på gaest.com. Det betyder, at du snart kan finde et mødelokale ved 
at søge på adresse, postnummer eller by. Så snart den nye 
søgefunktion er på plads, fortsætter vi med at gøre 
kommunikationen mellem booker og udlejer nemmere.

Stor investering til store ambitioner
I sommer færdiggjorde vi en investeringsaftale med to private 
investorer. Den har været afgørende for, at vi kan sætte handling 
bag vores ambitioner om at levere Danmarks bedste 
bookingplatform for mødelokaler til dig. Her i efteråret har vi derfor 
ansat endnu flere dygtige folk, som giver den fuld gas med både 
udvikling, salg, relationsarbejde og markedsføring. 

Tak for i år
Selvom ferien står for døren, er vi her selvfølgelig for dig på mail og 
chat. Men, hvis vi ikke snakkes ved inden da, så ønsker vi dig den 
allerbedste jul, og et brag af en start på 2017 .

De bedste hilsener fra Team Gaest.
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