
 
 

Få GoMentors bookingsystem på din 
hjemmeside  

Med de nye abonnementstyper har du muligheten til å implementere GoMentors 
booking og betalingssystem direkte på hjemmesiden din. Denne 
funksjonen koster ikke ekstra og du betaler ikke provisjon til 
GoMentor av bookinger som skjer inne på hjemmesiden din. 

Bruk denne muligheten til å: 

● Få booking forespørsler på hjemmesiden din til konkrete tider 

● Gi dine besøkende kunder muligheten til å melde seg på eventer 

● Tilby online betaling uten at du selv skal betale avgift for en 
betalingsløsning hos Nets (koster ofte 10.000 kr) 

● Sende automatisk påminnelsesmail og sms’er til brukere 

 

 



Sånn gjør du 

 

1. Logg inn på dashboardet ditt 
Logg inn og gå til ”dine ytelser” seksjonen og klikk deretter på 

”Bookingsystem til egen hjemmeside”. Her velger du 

teksten til knappen og kan se to forskjellige HTML-koder 

som du kan velge fritt mellom. Den første åpner 

bookingsystemet i et nytt vindu og den andre åpner det i en 

såkalt lightbox (et popupvindu inne på samme side). Du kan klikke på knappene for å se hvordan 

det ser ut. 

2. Sett HTML-koden inn på hjemmesiden din 
Det eneste du skal gjøre for å 

implementere 

bookingsystemet på 

hjemmesiden din er å 

sette en av de to 

HTML-kodene inn der du 

ønsker at knappen skal bli 

vist.  

Hvordan det gjøres i praksis er forskjellig avhengig av systemet på hjemmesiden. De fleste hjemmesider 

på verdensbasis er laget i WordPress, så det er det vi fokuserer på i denne veiledningen. Hvis 

hjemmesiden din ikke er laget i WordPress og du ikke vet hvordan man setter inn HTML-koder 

anbefaler vi at du tar kontakt med den som står for å vedlikeholde eller utvikle hjemmesiden din. 

WordPress veiledning 

1. Logg inn på hjemmesiden din og velg den siden du vil at knappen skal dukke opp på. 

2. Trykk på ”Tekst”-tabben i editeringsverktøyet 

3. Sett inn HTML-koden fra GoMentor dashboardet ditt. Den synlige plasseringen av knappen 

avhenger av hvor du plasserer koden i den samlede HTML-koden. 


