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PIF® – PAY IT FORWARD
Ny app hjælper kultur- og erhvervslivet
med at holde omsætningen i gang
Coronakrisen kradser hos kultur- og erhvervslivet på trods af
hjælpepakker. ’PIF® - Pay It Forward’ tilbyder kvit og frit alle kulturinstitutioner, hoteller, restauranter, servicevirksomheder m.m. gratis
brug af app’en under nedlukningen af Danmark i forbindelse med
Covid-19. Formålet er at hjælpe erhvervsdrivende med at holde gang i
omsætningen i en tid, hvor det meste er lukket.
Mens store dele af Danmark er lukket ned, står rigtig mange erhvervsdrivende i kultur- og servicefagene uden omsætning. Frygten og risikoen for at
gå konkurs er enorm, når salget går i stå. Kunderne kan ikke handle som før,
ikke gå ud at spise, hænge ud på caféen eller nyde musik og teater. Og trods
hjælpepakker fra regeringen og Folketinget, er der fortsat masser af udgifter for
erhvervs- og kulturlivet, men ingen omsætning.
PIF® – Pay It Forward er en dansk udtænkt salgskanal, hvor mennesker kan glæde
andre med en gave, tjeneste eller oplevelse. Man køber simpelthen en vare, betaler
for den og så sender man et værdibevis på varen til den, man gerne vil glæde. Og virksomheden modtager pengene hurtigt efter købet. Derfor navnet PIF® – Pay It Forward.
PIF® – Pay It Forward tilbyder nu deres tjeneste gratis til alle.
”Vi håber, at mange kulturtilbud, restauranter mv. kommer bedre gennem krisen, når de nu kan få en gratis salgskanal.
Med PIF® – Pay It Forward kan alle de, der ønsker at sende en tanke i form af en gave til en ven, en kollega eller
et familiemedlem, nemmere gøre det i en tid, hvor det svært at mødes eller opleve ting sammen” siger direktør for
PIF® – Pay It Forward, Mark Corke, og fortsætter: ”Når Danmark åbner op igen, kan alle kultur-, service og oplevelsesgaver hurtigt og nemt indløses. Ydelser, der minder om PIF® – Pay It Forward, tager penge eller pålægger større gebyrer for deres ydelse. Det gør vi ikke i den her periode, vi tager kun det transaktionsgebyr, som vores betalingsudbydere
fakturerer os”. Der er brugt på den anden side af 1000 arbejdstimer i den seneste uge, så PIF® er nu klar til at hjælpe
dansk kultur- og erhvervsliv med en ny gratis salgskanal.
Kapital i en tid, hvor der er lukket.
For nødlidende erhvervsdrivende er PIF® – Pay It Forward en hjælp til at holde omsætningen i gang under Coronakrisen. De erhvervsdrivende modtager nemlig allerede betalingen for sine varer/ydelser hurtigt. Den eneste udgift,
der vil være pålagt det enkelte køb i appen, er et transaktionsgebyr til den kortudbyder, køberen har.

’PIF® – Pay it forward’ er danskejet
Mark Corke, der har været selvstændig erhvervsdrivende siden 2000 har været i gang med udviklingen af PIF® – Pay It
Forward siden 2015. Der er brugt over 13.000 timer på udviklingen. PIF® – Pay It Forward fortsætter naturligvis også
efter Covid-19-krisen, og ambitionen er global.
Sådan fungerer PIF® – Pay It Forward for forbrugeren
Med appen kan forbrugere nemt og hurtigt købe et produkt eller en vare og sende den som en gave til én, de kender.
PIF® – Pay It Forward kan downloades gratis på App Store eller Google Play. Produkterne i app’en koster det samme
som hos udsalgsstedet. Gaver givet i perioden frem til 9.6.2020 er gyldige frem til og med 31.12.2020.
Modtageren af gaven behøver ikke at være oprettet på PIF® – Pay It Forward, inden der sendes en gave til dem. De
modtager helt enkelt en sms med anvisninger.
Sådan fungerer PIF® – Pay It Forward for virksomheder, kultursteder mv.
PIF® – Pay It Forward henvender sig til forlystelser, museer, teatre, hoteller, kroer, restauranter og barer og lokale virksomheder – det kunne eksempelvis være Tivoli, Small Danish Hotels, Arp-Hansen Hotel Group, Det Kongelige Teater
såvel som den lokale frisør, kosmetolog m.fl. Alle virksomheder kan benytte PIF® – Pay It Forward, og man opretter sin
virksomhed ved at kontakte PIF® – Pay It Forward på mail: help@pif-app.com.
For yderligere oplysninger om app’en send venligst en mail til: help@pif-app.com
Alle henvendelser vil blive personligt fulgt op af en medarbejder fra PIF®-teamet.

