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PIF® – PAY IT FORWARD 

Nydelse, der nytter og gaver, der giver. 
Hjælp dit lokale erhvervs- og kulturliv gennem Corona-krisen

Med PIF® - Pay It Forward appen på din smartphone er det nu  
nemmere end nogensinde at glæde én, du holder af.  Og samtidig 
hjælpe dine lokale virksomheder, der er tvunget til at holde lukket  
længe endnu pga. Covid-19. PIF® tilbydes gratis til alle kulturinstituti-
oner, hoteller, restauranter og virksomheder så længe Covid-19-krisen 
varer. Målet er at hjælpe nødlidende virksomheder – og gøre det nemt  
at glæde andre. 

Mens store dele af Danmark er lukket ned og vil være det i mange uger endnu, 
står rigtig mange virksomheder i servicefagene og kulturlivet uden omsætning. 
Frygten og risikoen for at gå konkurs er stor, fordi kunderne ikke kan købe virk-
somhedernes varer eller services i Corona-krisen. 

Mark Corke, direktør for PIF® – Pay It Forward stiller sin nye app gratis til rådighed 
i hele krise-perioden. ”Vi ser dag efter dag fortvivlede ejere tone frem på tv, i radio og 
i avisen og fortælle om, hvor svært det er at holde sig oven vande uden omsætning – 
med PIF® får de en ekstra og gratis salgskanal, der fungerer for alle og i hele landet.”

Betal frisør og fadøl på forhånd
På PIF® kan alle, der ønsker at sende en tanke, dele et par fadøl med en ven snart, eller høre musik sammen på det  
lokale spillested, sende dette som en gave til en ven, en kollega eller et familiemedlem.  Når Danmark så åbner op 
igen, kan alle PIF® -købene hurtigt og nemt indløses. 

”Vi har alle sammen nogen, vi er mindre sammen med end ellers, og som vi gerne vil glæde. De fleste har også en 
lokal frisør, café eller restaurant de gerne vil hjælpe. Så med PIF® kan man slå to fluer med et smæk. Glæde en man 
savner eller bare vil glæde, og hjælpe en virksomhed til at få penge i kassen. Når man bruger PIF®, får virksomhederne 
penge i kassen nu, selv om vare eller servicen måske først bliver brugt i august,” forklarer Mark Corke.



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 forbrugere
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. Køb foretaget i perioden frem til 9.6.2020 er gyldige frem til og med 31.12.2020.

Modtageren af ’et PIF’ 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 Small Danish Hotels, Det Kongelige Teater såvel som den lokale frisør, 
kosmetolog m.fl. Under hele Corona-krisen er det gratis at benytte PIF® – ingen afgifter, gebyrer eller procenter går til 
PIF®. 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 kontakt venligst Christina Lambach på 40 55 53 06 eller email csl@essencius.dk


