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1. Berätta vilken typ av verksamhet ert system passar bäst för

● Vi passar för:
○ Aktivitetetsföretag/upplevelser

○ Events

○ Boenden som vill koppla på aktiviteter

Man kan använda oss när man vill och hur man vill. Det som behövs är:

● Företagsregistrering

● En vilja att utvecklas med hjälp av digitalisering.



Aktivitetsleverantör - GBG Water Tours

• AKTIVTETSLEVERANTÖR - GBG WATER TOURS

• AKTIVTETSLEVERANTÖR – SALTA GUIDEN I BOHUSLÄN

• EVENT – CAFE TORPET I ALÉ

• BOENDELEVERANTÖR – UPPERUD 9:9



Vilka lösningar erbjuder ni för verksamheterna?

Problemen:

- “Tyckte digitalisering var svårt och tidskrävande”... jag har inte ens koll på min egen hemsida.”
- “Jag har annat som är viktigare/mer akut.”

- “jag är inte med kunden hela vägen på den digitala resan”

Våra lösningar

● En enkel skapandeprocess

● Enkel och valbar integration

● Coachning och extra stöttning i början. Bygga självförtroende!
● Ge tidiga triggers/kvitton

● Annonsering istället för OTA. 
○ Varför? billigare för er. Högre träffsäkerhet i målgrupp. Vi stöttar i annonsering! 



Vilka lösningar erbjuder ni för verksamheterna?

Resultat

❖ Mer gäster

❖ Ökad omsättning

❖ Fler produkter.

❖ Nya och bokningsbara produkter under “lågsäsong”.

❖ Nya samarbeten - paketlösningar.

❖ Tidigt mätbara signaler för säsongen.

❖ Större digitalt avtryck. 



Ge exempel på vad det kan kosta för ett år.

● Fasta kostnader: 0kr

● Rörliga kostnader: 4,25% + (1,4%+1,8kr) /transaktion

Vad ingår?

★ Coachning (Inspiration, Paketering och säljstöd)

★ Support - Bli bokningsbar på riktigt

★ En digital plattform och mobilapp. 



Vad kan det kosta? 

Företag 1 - Guidade turer (60% betalar i förväg online)

Totala antal biljetter per tur: 20st

Antal som köper online: 12st

Snittpris:

235,00 kr

Intäkter på onlineförsäljning: 2 820,00 kr

Kostnad/biljett:

15,08 kr

Kostnad för onlinebokning (12st) 180,93 kr

Guidad tur



Vad kan det kosta? 

Företag 2 - Båtturer (75% betalar i förväg online)

Totala antal biljetter: 50st

Antal som köper online: 38st

Snittpris:

295,00 kr

Intäkter på onlineförsäljning: 11 117,08 kr

Kostnad/biljett: 18,47 

kr

Kostnad för onlinebokning:      695,95 kr

Turoperatör



Vad kan det kosta? 

Spelning/konsert

Företag 3 - konsert 90% betalar i förväg online)          

Totala antal biljetter      500st

Antal som köper online  450st

Snittpris

395,00 kr

Intäkter på onlineförsäljning: 177 750,00 kr

Kostnad/biljett: 24,12 

kr

Kostnad för onlinebokning: 10 852,88 kr



Från våra användare

Filip Lindgren, 58, Havsdrakarnas hus i Bromölla

- Har man ett bra bokningssystem som Visit North som är så enkelt kan man supersmidigt ändra och 

fixa i ordning sin sida utan att det tar värdefull tid från en. Jag behöver inte ens anstränga mig.

Anders Elmfors, 62, Stora Safaribåten i Kristianstad

- Bokning online gör att jag sparar massvis med tid från svara i samtal och på mail.

- Jag får en bra dokumentation med tydlig överblick som även gör det enkelt med min redovisning. 

och då har vi ca 4000 kunder en sommar!



I breakout rooms:
Vi visar vyer att arbeta i verktyget


