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Vi arbetar sedan flera år med en rad större 
turoperatörer och återförsäljare på flera utländska 
marknader, som Tyskland, Storbritannien och 
Nederländerna. Ett bra komplement till andra kanaler, 
med stora möjligheter att nå volymer.

Tourism in Skåne agerar som representant för Skånes 
del på workshops för turoperatörer och återförsäljare 
och på fackdagar på internationella mässor. 

Vi har en samordnande roll för Skånes del i 
kontakterna med turoperatörer och återförsäljare.

Vidare deltar vi i kampanjer med turoperatörer för att 
sälja Skåne i deras kanaler. 

Många är intresserade av att få fler skånska 
anläggningar i sitt sortiment. Det är en fantastisk 
möjlighet för din anläggning att synas internationellt 
och nå nya kunder som bokar med god 
framförhållning och kommer oavsett väder.

I denna guide berättar vi mer om hur arbetet går till 
och hur du går till väga för att vara med.

Sälja Skåne via researrangörer
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Varför arbeta med 
arrangörsledet?

 Turoperatörer och Online Travel Agents ger oss en kanal som 
kompletterar övriga, och Skåne syns i ett gigantiskt 
skyltfönster.

 Utbudet styrs av efterfrågan, så chanserna att göra affärer är 
stora men vi visar också på det utbud vi har.

 Bokningarna via återförsäljarnas kanaler är både tidiga och 
säkra. De ger dig en god bas att står på. 

 Du lämnar marknadsföringen och försäljningen till någon 
annan och kan fokusera på att utveckla din produkt.
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När du går in i vårt Travel Trade-samarbete får du följande:

 Synlighet i Visit Swedens digitala produktmanual som marknadsförs 
både av dem och av oss.

 Representation av Tourism in Skåne på de marknadsplatser vi 
deltar på.

 När din produkt kommer med i en återförsäljares utbud får du 
marknadsföring via arrangören, som också har möjlighet att få 
marknadsstöd via det samarbete Tourism in Skåne har med Visit 
Sweden på den tyskspråkiga och holländska marknaden. (RESA) 

 Tidiga och säkra bokningar

 Unika möjligheter att nå ut till målgruppen via reseledets egna 
kanaler

 Tourism in Skåne förmedlar och sätter in din produkt i  rätt 
sammanhang

Fördelar för dig som är med!
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Några av de vi arbetar med
• Nordic Tours Incomingarrangör som sitter i danska Århus och paketerar mestadels gruppresor i bl a Sverige för de tyskspråkiga 

marknaderna

• Haman Incomingarrangör som paketerar såväl individuella som gruppresor

• Knechtgruppe (Glur, Baumeler bla)Schweizisk arrangörsgrupp som säljer mestadels individuella resor; fly & draive (Glur) och aktiva 
resor (Baumeler)

• Wikinger Reisen Tysklands största arrangör vad gäller aktiva resor.

• Eurobike Tillhör koncernen Eurofun. Baserad i Österrike med återförsäljare i hela världen. Säljer Kattegattleden.

• VOS travel Arrangör som finns både i Holland och belgiska Flandern. Stor på aktiva resor. Säljer Kattegattleden.

• Nordic Belgisk arrangör som säljer produkter till bl a familjer och par

• Martin Randall Brittisk arrangör som har högkvalitativa produkter.
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Du syns i ett stort sammanhang

Produkt X

Globala 
agenter

Resebyrå/ 
agent

Katalog

Webb

Rese-
arrangör

När din produkt hamnar hos en arrangör får du synlighet i deras katalog och webb. 
Den säljs dessutom via de resebyråer som arrangören antingen äger eller har samarbete med.  

Är produkten tillräckligt intressant säljer arrangören den också vidare till andra arrangörer i 
länder som egentligen inte var medräknade från början.
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Exempel på hur produkterna marknadsförs-
Grupp & kultur 

Produkt X

Arrangör

Utskick 2-3000 
kunder

Broschyr/Webb

Deltagande ITB-
säljmöten på plats

Deltagande RDA-
mötesplats för 

köpare och säljare 
för grupp och kultur

Roadshow till 2-300 
närmaste kunderna

Sälj



9

Exempel på produkter vi arbetat fram 

Baumeler vandringsprodukt både på Österlen och i nordvästra Skåne. 
Lanserades 2017.

Ett par nya cykelprodukter kring Kattegattleden lanserades 2017. En hos 
Vos Travel som gav 87 bokningar i Nederländerna och Belgien första året. 
Och en hos Eurobike som gav 100 bokningar i Tyskland och Österrike år ett.
Till säsongen 2018 har antalet bokningar ökat med 50%.

Hallongården är en framgångsrik produkt som sålts in via fam-trips och på 
workshops i Kina under 2016. Under 2017 besökte 150 personer, fördelat 
på 8 grupper, Hallongården. 
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Fler skånska produkter 
I Storbritannien samarbetar vandra.se med Macs Adventure. De skickar 
vandrare från UK, USA, Nya Zeeland, Australien och Sydafrika till oss i 
Sverige. 

I Tyskland/Österrike samarbetar vandra.se med Eurohike. 

I Tyskland samarbetar vandra.se också med med Abenteuer Wege som är 
systerföretag till Macs Adventure. 

I Spanien samarbetar vandra.se med Tee-Travel.



Några röster från dem som är med:
”Detta är ju också ett sätt att arbeta som kan utveckla verksamheten framöver. Att jobba mer strategiskt mot olika 

marknader med hjälp av ”incoming operators”; det blir rationellt och smidigt samt att man kan mer ägna sig åt service 
mot kunden istället för att ordna med betalning etc. när de är här.”

Håkan Lorentzon, Wetlandi

”Vi har tagit beslutet att bara gå via agenter av flera anledningar: 
Om vi säljer både direkt till internationella gäster och agenter måste vi höja priserna för att ha marginal att ge 

provision till agenterna, nu ger vi dem nettopriser. Vi måste översätta våra ledbeskrivningar och texter till flera språk 
än engelska, vilket är tidskrävande och kostsamt. Vi kan inte den internationella marknaden, marknadsföringen sköts 

bäst av lokala agenter.”
Stefan Krantz, Vandra of Sweden AB
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Arbetet innebär en kontinuerlig bearbetning av återförsäljare, och även en rad 
träffar i samband med mässor och workshops. Totalt handlar det om drygt 100 
kontakter årligen.

För att nå ut med de skånska produkterna genomför vi så kallade fam-trips eller 
visningsresor med ett 50-tal deltagare per år. På plats i Skåne får representanter 
från återförsäljar-ledet uppleva sådant som kan passa i deras utbud. 

Dessutom samarbetar vi med våra kolleger i södra Sverige och har sammanställt 
ett antal tematiska idérundresor som arrangörerna kan antingen använda delvis 
eller hela om man så önskar.

De 100-tals journalister och influencers som vi också tar emot årligen får i stor 
utsträckning uppleva samma saker, och därmed bidrar det till att nå ut med dessa 
produkter till slutkunderna. Och så klart är det viktigt att utbudet är tillgängligt i 
relevanta globala plattformar också.

Till vår hjälp att förmedla det skånska utbudet har vi också en 
digital produktmanual.

Hur marknadsför vi Skåne?

https://traveltrade.visitsweden.com/
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Produktionsåret på marknaden för 
researrangörerna

Planering

Produktion
Marknadsföring 

& Försäljning

Skapa intresse
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Mars: Möten på exempelvis ITB. Produktpresentation där arrangören 
fastnar för anläggningen/produkten. Uppföljning till arrangör såväl som 
till produktägare.

April-Maj: Återkoppling från arrangör om produkten kommer med till 
kommande år eller ej. Eventuell prisförhandling.

Maj - mitten av juni: Leverans av material som text och bild. 
Godkännande.

Juli - September: Produktion

Oktober: Försäljning startar.

Ovan gäller de tyska arrangörerna. De schweiziska ligger generellt 2-3 
månader senare.

Exempel på produktionscykel
marknad Tyskland

Linjediagram
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Årsöversikt

1. Budget, partners, teman, produkter, efterfrågan
Arbetet sker både med ett inifrån-ut-perspektiv (inspiration) och baserat på efterfrågan tillsammans med Skånes 

destinationer, ev. projekt som t.ex. HPU och ur ett Sydsverige-perspektiv.

2. Inventering nya 
produkter

TT-arbetsgrupp Q4-Q1 
inför ITB

3. Nationell dialog 

Visit Sweden/RESA-
partners projektgrupp Q1-

Q4

4. Regional dialog TT-
arbetsgrupp+enskilda
planeringsmöten med 
destinationerna Q1-Q3

9. Planering kommande år TT-
arbetsgruppsmöte Q3-Q4

10. Resultatredovisning 

RESA TY & NL Q4

5. Match making & 
produktframtagning 

Q1-Q4

6. Återrapportering 
nya produkter 

TT-
arbetsgruppsmöte

7. Planering av 

fam-trips 

TT-grupp löpande 
under året

8. Fam-trips Match 
making, 

produktjustering, 
relationer
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Tyskland – vår största marknad

Det är på den tyska marknaden vi har störst möjlighet att göra affärer. Det 
är viktigt att känna till lite om hur marknaden ser ut. 

Tyskarna står för en miljard gästnätter per år ute i världen, och 70% av 
dessa är utanför Tyskland. Det är en relativt konservativ marknad. 
En vanlig fördom om tyska resenärer är att de ordnar allting själva i 
samband med en resa, men undersökningen Reiseanalyse Deutschland 
visar en annan bild. Närmare 60% av tyskarna väljer att boka via en 
researrangör.

Vårt samarbete inom RESA innebär en stor distribution som vi aldrig skulle 
kunna klara av på egen hand. Ett exempel är Aldi Suisse som varannan 
vecka skickar ut nya resefoldrar till sina 650000 kunder.

Viktigt att komma ihåg är att konkurrensen är stor, och Sverige är 
fortfarande bara en liten marknad. 

TILLVÄXT :

SCB 45 %

RESA 69 %

Tyskarnas val av 
organisationsform vid 
utlandsresor:

Självorganiserad: 40 %

Organiserad paketresa via 
researrangör: 60 % 
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RESA Tyskland är ett trepartssamarbete mellan 10 svenska regioner och 
arrangörsledet. 

Till 2020 är ytterligare 4 regioner på väg in i samarbetet.
Vi delar in arrangörerna i olika typer med ett antal olika typer av arrangörer; 

Grupp och Kultur – Hafermann Reisen, Kastler Reisen, Berge & Meer, Haman 
Resor; Grupp & Natur- Wikinger, Baumeler, Eurobike m fl
Online och kampanj- Aldi Reisen, SE Tours, Secret Escapes samt 
Specialarrangörer- Kontiki, Glur, Falcon Travel m fl

RESA stödjer arrangörer som tar in en ny produkt med marknadsföringsmedel 
för att få igång försäljningen.
2019 investerade regionerna tillsammans ca 3,9 MSEK på det tyska RESA, Visit 
Sweden ca 1,7 MSEK och arrangörerna ca 13 MSEK. Skånes insats var ca 0,5 
MSEK samt en heltidstjänst som delas på samtliga marknader.

Fortfarande är Sverige mest efterfrågat under perioden mitten av maj till mitten 
av september, med fokus på juni till augusti men vi ser ett intresse även under 
övriga delar av året. RESA kräver nästan uteslutande allotment pga strukturen på 
marknaden, med 1000-tals resebyråer som bokar ur de stora leverantörernas 
program. 

RESA – REGIONALT EUROPEISKT SAMARBETE MED 
ARRANGÖRSLEDET
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Totalt resultat för samtliga svenska regioner 2019:

120 295 gästnätter + ca 51 000 indirekta gästnätter

Omsättningsvärde ca 393 MSEK

Jämfört med 2004 ca 40,6 MSEK

57 arrangörer som i sin tur samarbetar med/är leverantör till 
ytterligare 64 kanaler= 84 möjligheter

För Skånes del 2018

Drygt 15 000 gästnätter 

Omsättningsvärde ca 38 MSEK. 
Jämfört med 2004 1,4 MSEK

15 arrangörer som i sin tur samarbetar med/är leverantörer till 
ytterligare 63 kanaler= 78 möjligheter

RESA-resultat Tyskland 2018
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Utveckling tyska gästnätter 2010-2017 inom RESA-samarbetet
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Utveckling gästnätter 2018-2019 inom RESA-
samarbetet

Tillväxt SCB 22,4%
RESA 25%
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Researrangörens produktionsår i Tyskland

SW

ITB
Swedish 
Workshop

Katalogdispositionen 
bestäms

Visningsresor

MARS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUG  SEPT  OKT  NOV DEC  JAN  FEB 

Produktönskemål 
i grova drag

Produktönskemål 
i grova drag

Detaljerade 
produktönskemål 
Produktleverans

Leverans bilder, texter.
Kataloger trycks.

Broschyr i butik och produkt 
till försäljning
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Researrangörens produktionsår i Tyskland
Grupp & kultur

SW

ITB
Swedish 
Workshop

RDA-mötesplats för köpare 
och säljare i 

Friedrichshafen och Köln

Visningsresor

MARS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUG  SEPT  OKT  NOV DEC  JAN  FEB MAR

Kataloger 
trycks

Planering för 2021

Produktion för 2021

Försäljning
• Notera att planering och produktion för 2021 börjar redan under 

2019. 
• Produktionsperiod för katalogen 2021 är november 2019-ca 

mitten av februari 2020
• Katalogen kommer ut senare delen av mars och presenteras för 

RDA-mässan i början av april.
• Försäljning av dessa resor för 2021 sker under april 2020-

november 2020
• Bussbolagen i sin tur säljer resorna till konsumenten (lokalt, i sin 

hemstad) mellan ca september 2020-juni 2021
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Researrangörens produktionsår i Tyskland
Kampanj- & Onlinearrangörer

SW

ITB
Swedish 
Workshop

MARS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUG  SEPT  OKT  NOV DEC  JAN  FEB 

Planering & Produktion sker fortlöpande under året

Marknadsföring & Försäljning Marknadsföring & Försäljning
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Exempel på produkter som efterfrågas av tyska 
researrangörer
BILRUNDRESOR SÖDRA SVERIGE MED EGEN BIL

• Med enstaka nätter på flera hotell/herrgårdar/slott med lokala aktiviteter/sevärdheter. Rundresan fungerar även för 
bussgrupper.

• Med tillgång till vandrings-, kanot- eller cykelleder direkt från hotellet. Hotellstandard 3-4 stjärnor.

• För finsmakare – anläggningar med utsökt bra mat, gärna 4 stjärniga.

AKTIVPAKET FÖR FAMILJER

• 7-14 dagar på samma ställe i naturnära läge, med aktiviteter som inte behöver vara färdigpaketerade, men prisvärda.

HOTELL

• Hotelltyper: Små hotell = produkt för FIT, Stora hotell = produkt för grupper

• Veckopaket: måste innehålla aktiviteter, och boendet ska vara 7 nätter

• Resorts gärna naturskönt läge, tips om vad man kan göra i närheten, kulturell höjdpunkt i närheten

• 3-4 stjärniga hotell för skräddarsydda kvalitativa resor, gärna i naturskönt läge, info om vad hotellet kan erbjuda. Gärna 
med kulturell höjdpunkt i närheten.

• För Active Family – hotell utanför städerna där barn kan sova i samma rum. Närhet till höjdpunkt för barn/familjer.

• Stugbyar med veckopaket
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Exempel på produkter i Tyskland
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Exempel på produkter i Holland/Belgien
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Researrangörens produktionsår i Storbritannien

NOV  DEC JAN  FEB  MARS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUG  SEPT  OKT   

WTM Visningsresor

Produktplanering
Swedish 

Workshop

Produktleverans

Produkterna finns till försäljning

Leverans 
bilder, 
texter.

Kataloger 
trycks.



Ex Aktivresa vandring för individuella resenärer (info om 
grupper är markerat inom parentes)

• Flyg & kollektivtrafik (Flyg & buss)
• Individuella resenärer, oftast par 

(Mindre grupper, ca 10-16 personer)
• 5- 7 dagar, enklare vandring efter angiven karta 

(2,5-5 timmars vandring per dag)
• Säsong maj-okt
• Kvalitativt boende på 3-4 stjärniga anläggningar, gärna 

småskaliga av mer unik och personlig karaktär
• Vandring på egen hand längs cirkulär rutt (är leden linjär 

måste transport tillgodoses för individuella resenärer) med 
en eller flera boendebaser. Viktigt att det finns intressanta 
sevärdheter längs rutten, samt att landskapet är lite utöver 
det extra.
Karta på leder och området på engelska är ett krav.
• Bagagetransport: ett krav om vandringen innebär att 

gruppen byter boende
• God mat och dryck
• Vissa föredrar att ta hjälp av DMC/Incoming arrangör för 

paketeringen (särskilt för gruppresor), vissa jobbar hellre 
direkt med lokala leverantörer. I det senare fallet köper 
arrangören helst aktiviteten genom boendeanläggningen.

Utöver city breaks till Malmö så innehåller en typisk 
brittisk resa följande komponenter:

• Flyg & bil eller kollektivtrafik

• Individuella resenärer (oftast par)

• 4-7 dagar, ofta med skräddarsydda program eller 
aktiviteter som tillval

• Säsong maj-okt

• Kvalitativt boende på 3-4 stjärniga anläggningar, gärna 
småskaliga av mer unik och personlig karaktär

• Aktiviteter av den lättsammare sorten samt typiska 
sevärdheter för platsen som tillval

• God mat och dryck

• Reser gästen med kollektivtrafik så boende/aktiviteter 
måste finnas i anslutning till hållplatsen/stationen

Exempel på produkter som efterfrågas av brittiska researrangörer
28
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Exempel på produkter i Storbritannien
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Researrangörens produktionsår i Kina

DEC  JAN  FEB  MARS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUG  SEPT  OKT  NOV 

Bokningsbekräftelse 
för grupper

Nya produkter och 
produktteman

Insamling produkter, 
katalog trycks

Produkterna finns till försäljning

Scandinavian 
Workshops

Visningsresa



KRAV KRING AKTIVPAKET

• Köps helst genom en boendeanläggning, dock med 
priser för logi och aktiviteter separat. OK att köpa direkt 
med aktivitetsföretag så länge det finns en 
boendeanläggning i närheten. Juridiska ansvaret bärs av 
den som tecknar avtalet.

• Prissättning baseras förslagsvis på minst 8-10 personer, 
och genomförs med minimum 2 personer för samma 
pris. 
Ska vara lite bättre än 7 enstaka övernattningar.

GENERELLA KRAV

• Arrangörerna eftersträvar långsiktighet, tänk flerårigt 
samarbete. 

•Uppskattar en och samma kontaktperson. 

•Om betalning: Gästen betalar med vouchers och 
hotellet skickar en samlad faktura till researrangören i 
slutet av månaden eller sommaren. Aldrig 
förskottsbetalningar, arrangören föredrar en samlad 
faktura  som även inkluderar extrakostnader, sena 
avbokningar mm. 

KRAV KRING HOTELLPRISER

• Pris per person: nettopris inkl svensk moms per person 
baserad på en natt i delat dubbelrum med frukost. Olika 
säsongstariffer 
(max 3) kan inkluderas, men helst inte. Priset ska vara minst 
25-30% under konsumentpris (provisionen används till 
marknadsföring och ersättning till återförsäljare).

• Pris grupp: fr 15 personer, där 1 person är fri per 15-20 
bokade gäster.

• Pris tillägg: pris för enkelrumsboende, barn, extrasängar, 
halvpension specificeras, etc.

• Pris övrigt: Logipriset ska helst anges separat ifrån 
aktiviteterna.

• Allotment: generellt 2 rum per dag under hela sommaren. 
För grupper och veckopaket finns andra krav.

Generella krav
31
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Exportordlista

ALLOTMENT: Tilldelning av till exempel hotellrum. Rummen blockas genom bokning och släpps vid överenskommet datum 
(releasedatum).

B2B: Business to Business.  Att arbeta direkt mot säljledet / Travel Trade. Blandas ofta ihop med arbetet mot möten och konferenssidan. 
Därför benämner vi numera arbetet endas med Travel Trade.

B2C: Business to Customer. Att arbeta direkt mot kund.

COMMISSION: Provision/kommissionsarvode.

EXPORTMOGNAD: Att känna den internationella målgruppens behov och drivkrafter för att kunna anpassa den egna verksamheten och 
erbjuda produkter och tjänster som matchar deras efterfrågan

FIT: , Fully Independent Traveler - Internationell individuell resande.

HOTELLBOKNINGSKANALER: Kanaler (t.ex. Booking, Expedia, hotels.com)

INCOMING OPERATOR: En operatör som tar hand om helheten för kunden. Handhar transporter, boende, måltider, lokaler och 
aktiviteter. Se DMC.

ITINERARY: Resväg, resplan.
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Exportordlista

RACKRATE: Officiellt publicerat pris av hotellrum.

GROSS RATE: Bruttopris på vilket en provision kan betalas.

NET RATE: Nettopris på vilket en ex. återförsäljare kan paketera.

RFP: Request for proposal. Offertförfrågan, kravspecifikation.

ROAD SHOW: En road show innebär att göra ett visst antal säljbesök på en destination med samma eller liknande upplägg hos varje 
kund.

SITE INSPECTION/ SITE VISIT: En site inspection/visit är ett studiebesök på en destination/en anläggning när arrangören kommer på ett 
specifikt möte. 

TOUR OPERATOR: Turoperatör, researrangör som paketerar, säljer och marknadsför resor till alla typer av resebyråer, stora som små, 
och i vissa fall direkt till konsument.

TURISMEXPORT: Besökare utanför Sveriges gränser som reser hit och spenderar pengar på t.ex. boende, olika aktiviteter, shopping och 
transport.



34

Allotment

Allotment är en överenskommelse som innebär att du lämnar ett antal rum till en arrangör. Rummen blockas genom 
bokning och släpps vid överenskommet datum (releasedatum). Beroende på om det är individuella gäster eller grupper 
uppgår det önskade antalet rum från 1 till 25 rum per dag. De reserverade rummen kan arrangören själv förfoga över 
fram till en överenskommen tid före ankomstdagen (oftast ca 1 månad), det så kallade release-datumet. 
De platser som inte har sålts efter detta datum lämnas tillbaka till dig. Det innebär att du har gott om tid att boka upp de 
rum arrangören inte kunnat sälja via andra kanaler. 
När du lämnar allotment behöver du specificera antal rum, betalningsvillkor och när releasetiden för allotment löper ut. 
Ett alternativ är att tillsammans komma överens om ett datum då arrangören skall släppa de allotment man inte 
utnyttjat. 

Hur funkar det?
Allotment är ett juridiskt bindande avtal som ger arrangören, som investerar i marknadsföringen av din produkt, trygghet 
att det finns kapacitet hos dig när kunden vill köpa. 
Men du har ändå vissa möjligheter att få tillbaka dina rum om du mitt under säljperioden plötsligt skulle behöva ha 
allotment eller delar av den tillbaka. Du kan alltid kontakta arrangören och efterlysa om de, för en begränsad period, kan 
släppa sitt allotment. 
Arrangörens intresse är att samarbeta långsiktigt och att skapa goda relationer med hotellen.
Om du vill veta hur försäljningen går kan du avtala att få en rapport och då kommer en regelbunden bokningslista skickas 
till dig. De flesta arrangörerna kan ordna det, men det måste du begära och diskutera med varje arrangör individuellt. 
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Allotment (forts.)

Vilka är fördelarna med allotment?
I en alltmer digitaliserad omvärld behöver företag se över sina strukturer och system. 
Researrangörerna automatiserar sina processer och allotment är bara en av dessa processer som redan idag är i princip helt 
digitaliserad. 
Om du vill attrahera utländska fritidsresenärer så behöver du på sikt administrera dina utlagda allotment genom ett digitalt system 
som säkerställer din konkurrenskraft i en digitaliserad framtid. 

Allotment är vanligast på de tyskspråkiga marknaderna och det beror på att resemarknaden är så stor i Tyskland med 1000-tals 
resebyråer som bokar ur de stora leverantörernas program, men i princip fungerar hela världsturismen på samma sätt. 

Varför ska jag acceptera allotment?
Genom att lämna allotment har du möjlighet att skapa volym och attrahera fler, framförallt på de tyskspråkiga marknaderna.
I Tyskland finns mer än 12 000 fysiska resebyråer och om inte resebyråpersonalen kan boka direkt hos dig går affären vidare till dem 
där det går. 
Kunden förväntar sig ett omedelbart svar. De som bokar sin Sverigeresa hos en arrangör är säkra kunder och kommer oavsett väder, 
till skillnad från dem som bokar själv. 
Antalet rum behöver inte vara konstant under säsongen utan du kan lämna fler rum under den period då du har lägre beläggning, 
men du behöver även lämna rum under högsäsong eftersom arrangören gör en investering i att marknadsföra din anläggning i 
kataloger och på nätet. 
Det går också att ha olika priser under säsongen, men håll dig till tre prisklasser. 
Under din riktiga högsäsong är det ok med ett något högre pris.
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Vill du vara med? 

Du måste känna att det här verkligen är något du vill satsa på! 
Du måste också ha en förståelse för arrangörernas krav och 
behov, och vara beredd på att skapa en egen relation till 
återförsäljarna.

Du behöver förstå att det är ett långsiktigt arbete samt leverera 
leveransunderlag med nettopriser.

Du behöver lämna underlag till den digitala manualen. OBS! För 
den tyska marknaden krävs ett tyskt underlag. Vi kan tipsa om 
översättare/copy!

Ditt erbjudande måste finnas tillgängligt åtminstone från 1 juni 
tom 31 augusti. 

Du måste lämna allotment för den tyska marknaden och till viss 
del även för de större holländska aktörerna.

En kontaktperson för all kommunikation, både gentemot 
Tourism in Skåne och arrangören måste utses. Denna behöver 
vara tillgänglig även under sommartid då allting fastställs och 
produceras.

Färdigt material måste finnas; bilder av hög kvalitet, texter samt 
aktuella priser. Priserna bör helst vara nettopriser. Det finns 
möjlighet för 3 olika priser under säsongen.

Förfrågningar från researrangören måste besvaras inom 24 
timmar. 
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Kontakta gärna Lena Andersson, ansvarig för Travel Trade på Tourism
in Skåne. Lena.andersson@skane.com eller 
0768-871735

Några bra länkar:

Exportordlista

Exportmognad.se

Info om tyska marknaden

Vill du veta mer? 

mailto:Lena.andersson@skane.com
https://tourisminskane.com/sv/verktygslada/marknader-och-malgrupper/exportordlista
http://www.exportmognad.se/
https://www.tourisminskane.com/tyskland-en-spannande-marknad-skane

