VORES
MÅL OG TAKTIK
FOR DIN SUCCES

INTERNATIONALT
FIRMA
SVERIGE

Vores strategi er at forblive tro mod Tipwins filosofi

Vores

om innovation og teknologisk udvikling, både online

væddemålskoncept, der er påvirket af principperne om

og landbaseret, for kontinuerligt at give dig en unik

gennemsigtighed, privatliv og konkurrenceevne.

komplet løsning, der er stabil, pålidelig og sikker.

Pre-match og live-væddemålene dækker alle større

Dermed tilpasser vi os nøjagtigt efter dine ønsker og

sportsgrene og ligaer over hele verden og er altid ajour

leverer skræddersyede systemjusteringer for at

med kundernes interesser. Med antallet af live

skabe en succesfuld fremtid sammen.

begivenheder tager vi en førende rolle på markedet.

styrke

er

baseret

på

vores samlede

DANMARK

BELGIEN

TYSKLAND

ØSTRIG

SIKKERHED
STABILITET

BOSNIEN-HERZEGOVINA
KOSOVO

PÅLIDELIGHED

DIN SPIL PARTNER
Xpert Online Aps
www.xpertonline.dk
mail@xpertonline.dk
+45 5070 1990

MALTA

DANSK DISTRIBUTØR
Xpert Online ApS
www.xpertonline.dk
mail@xpertonline.dk

BUTIKKENS
OPBYGNING

VORES
PRODUKTER
Når det kommer til kvalitet, har vi de størte krav til os selv og går ikke på

Ved at vælge design og materialer af høj kvalitet

kompromis. Dette gælder også vores produkter.

styrker vi vores image og øger brugeroplevelsen for
kunderne.

SOFTWARE-HARDWARE LØSNINGER

Kasseterminal

Terminal

Vores kasse terminal imponerer

Hurtighed, stor brugervenlighed og

med

enkel opbygning er hovedfeaturene i

nem

navigering

for

den

ansatte og hurtig ekspedering.

vores terminaler. De findes både som
gulv- og vægmodel

REKLAME

Butiksvindue design

Live Odds TV

Kundekort

Vores Live Odds TV System styres

Tipwin kundekortet er brug- bart på de

af terminalen og tilbyder mange

fysiske terminaler. Det giver øget

siders information.

sikkerhed

og

fleksibilitet

til

REKLAME

Special designede
skilte og kioskflag

dine

kunder.

PANELVÆG
Fås i metermål

Administrator

Vekselkasse

Du får fuld adgang til administrator

Med en vekselkasse gives der fuld

systemet. Via dette kan du til

selvbetjening til kunderne. De kan

enhver tid følge med i al aktivitet.

både indbetale og hæve gevinster

Det omfattende system giver dig et

selv. Dette optimerer arbejdsgangen

fuldt

og sikkerheden

finansielt

mulighed

for

transaktioner.

at

overblik

og

følge

alle

MERCHANDISE
Stort udvalg af
merchandise

