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CBIT A/S er Danmarks største leverandør af booking- og  
kassesystemer. Firmaet har eksisteret siden 1997 og har 
hovedkontor i København. 

Produktet hedder CBIT Wellness og er specifikt udviklet til 
wellness- og skønhedsbranchen. Det betyder, at du får en 
løsning, der fokuserer 100% på din forretning så du ikke  
behøver at lede andre steder efter supplerende løsninger,  
der er mere passende til dine behov.

Vi ønsker at levere et let-anvendeligt produkt, der lever op 
til de høje kvalitetsstandarder, det kræves for at få succes i 
wellnessbranchen.

Mere end blot et bookingsystem
Med CBIT Wellness har du valgt en løsning, der vokser i 
takt med, at du udvikler din forretning. På den måde er 
CBIT Wellness meget mere end blot online booking- og 

kassesystem. Om du har behov for at sende dine kunder 
markedsføring, tjekke dine salgsstatistikker eller økonomi, så 
er det alt sammen tilgængeligt, sammen med mange flere 
vigtige funktioner.

CBIT Wellness er udviklet til wellnessbranchen af folk med 
erfaring fra egne klinikker. Derfor er CBIT Wellness det rigtige 
valg til at håndtere din forretning, hvis du ønsker en samar-
bejdspartner med samme høje ambitioner og indsigt som 
dig selv. Derudover er det en løsning, der konstant udvikles 
og tilpasses din forretnings behov.

Er du klar?
Vi står klar til at levere til dig i dag. Alt du skal tage stilling 
til er, om du ønsker flere kunder, et øget salg og en samar-
bejdspartner i CBIT, som altid er der for at skabe succes til 
din forretning.

Få en løsning der skaffer flere kunder  
og hjælper dig til en lettere hverdag



CBIT A/S · Bülowsvej 3 · 1870 Frederiksberg C · Danmark · T: +45 3524 0810 · cbitwellness.dk

•  Kalender
  Nemt og hurtigt overblik over 

kalenderen. Book eller ret aftaler på 
ingen tid.

•  Online booking
  Dine kunder kan nemt og enkelt be-

stille tid via din hjemmeside. Du får 
færre telefonopkald samtidig med, at 
du får flere kunder.

•  Sms og e-mail påmindelser
  Færre udeblivelser og bedre 

kunde service.

•  Kundekartotek
  Tidligere køb, bookinger, journaler 

og alle andre kundeinformationer 
gemmes automatisk.

•  Kasse
  Spar tid ved betaling. Bookingen 

over føres direkte fra kalenderen til 
kassen.

•  Økonomi
  Komplet overblik over omsætning og 

betalinger.

• Behandlinger
  Alle dine ydelser oprettes i CBIT 

 Wellness. Du kan nemt tilføje nye.

•  Medarbejdere og arbejdstider
  Styring af hvilke medarbejdere, der 

kan lave hvilke behandlinger, og 
deres arbejdsskema.

•  Ressourcestyring
  CBIT Wellness holder styr på dine 

 apparater, kabiner og lignende, så 
der ikke sker dobbelt-bookinger.

•  Statistik
  Se hvem der sælger bedst, og hvem 

som er mest booket.

•  Gavekort
   Smid gavekortsbogen ud og hold styr 

på solgte og indløste gavekort.

•  Klippekort
  Salg af klippekort til f.eks. 

behandlingsforløb styres nemt og 
enkelt.

•  Varelager
  Komplet overblik over hvilke 

produkter du har på lager. Opdateres 
automatisk, når du sælger produkter.

•   Kundeundersøgelse
  Udsend automatisk et spørges kema 

på e-mail til dine kunder, når de har 
besøgt dig.

•  Kundeloyalitet
  Dine kunder kan opspare 

bonuspoint, når de køber hos dig.

• E-mail og SMS markedsføring
  Send gode tilbud og nyheder til dine 

 kunder på e-mail og SMS. Og se hvor 
meget du tjener på det.

• Trigger e-mails
  Send automatiske e-mails til de 

kunder, som f.eks. ikke har besøgt 
dig i 6 mdr. Vi har mange relevante 
trigger e-mails klar til dig.

CBIT Wellness og specifikke funktioner
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CBIT Wellness er udviklet til dig og dine behov

Star ter Basic Pro

Tlf og online support (alle hverdage)

Online booking

Kalender

Kundekartotek

E-mail påmindelser

SMS påmindelser 

SMS markedsføring

Kassesystem

Gavekortsalg

Klippekort

Økonomi

Varelager

Ressourcestyring

Salgsstatistikker

E-mail nyhedsbreve

Trigger e-mails

Bonusordning

Kunde-spørgeskemaer

Med CBIT Wellness får 
vi flere nye kunder og 
vi tjener mere

– Tascha, Klinik Q

“

“


