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Tack, frågor?



FareHarbor i ett nötskal

#1  Programvara för 
aktiviteter  enligt 

Capterra 
Och Phocuswright

700+ anställda 
över 7 kontor

Största 
bokningsplatformen för 

aktiviteter i världen

1 bokning online varje 4 
sekunder

Ett Booking Holdings
företag

15,000+ partners 
125,000+ bokningsbara 

aktiviteter Sydney / Maui / Honolulu / San Francisco 
/ Denver / Boston / Amsterdam



Konvertera 
mera online

Personlig 
back office Kundservice

Mera bokingar 
direkt online. Dina 

kunder ska boka lätt 
och smidigt.

Vår expertis

Anpassade verktyg 
byggda runt just ditt 

företags behov. 

Alla funktioner ingår 
för alla våra partners.

Vi är sporrade att se 
dej växa och hantera 
bokningar effektivt

24/7/365 Kundservice

FareHarbor i ett nötskal



FLOWS

Book flow
SIMPELT OCH EFFEKTIVT

Vi bygger ett anpassat book flow för 
våra partners. Optimerat för att föra 
så många kunder genom check out 
som möjligt.

Aktiviteter segmenteras så 
obeslutsamma kunder hittar orsak att 
boka. (tid, pris, populäritet) hjälper 
kunder fatta beslut.



pris
Inga dolda kostnader

Vi tjänar endast pengar då våra partners får bokningar direkt online. 

Inga månatliga 
kostnader, Inga 
avgifter för att 

komma igång, Vi 
kräver inga 

kontrakt.

Låg kreditkort 
kostnad med Stripe 
- Enda kostnaden

Service avgift (före 
skatt) endast för 
online bokning, 

betalas av 
slutkunden

Alla 
manuella/indirekta 
bokningar är gratis 
(telefon, walk-up, 

återförsäljare)



API

Återförsäljning med 
FareHarbor.
Hur kan ni sälja FH 
produkter?



ASN knappar är spårade integrationer på en 
återförsäljares hemsida. 

Bokningar gjorda genom en ASN knapp kommer upp i 
bokningssystemet som en normal bokning.
Det går att se vilken återförsäljare den kommer från 
samt så räknar systemet automatiskt eventuell 
kompensering.

ASN Boka knapp

millshouse.com

https://www.millshouse.com/things-to-do-in-charleston/south-carolina-tours


Digitaliserad biljettförsäljning. T.ex. (Broschyrer, infopunkt, hotell, etc.).

QR koder

Öppna kameran på er telefon och pröva!



Återförsäljare kan få tillgång till en förenklad version 
av FareHarbor där de själva kan lägga till bokningar i 
systemet, ta emot betalning i deras kassa och 
ersättningen räknas ut automatiskt.

Egen profil



Företag kan använda sig av kampanjkoder, så 
återförsäljare kan göra en bokning, som en kund 
skulle och ge sin kod. 
Då förstår systemet att hen gjort den och räknar ut 
eventuell ersättning.

ASN Kampanjkod

Koden spåras i systemet

Återförsäljare märker bokning med en 
kampanjkod.

Återförsäljarens ersättning är automatiskt 
uträknad.



Vad är FareHarbor Distribution Network?

FareHarbor Distribution Network (FHDN) ger 
FareHarbor-kunder möjlighet att enkelt samarbeta med 
andra kunder eller icke-leverantörer för att sälja 
varandras aktiviteter för en 
fast provision 20%, snabbt och enkelt.

 
FHDN tillåter oss att sälja våra kunders aktiviteter  
genom vårt växande nätverk av distributionspartners.
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