
Opret dine produkter/
arrangementer, så de
kan bookes via os.

Find nye partnerskaber
med andre aktører, som
også kan bookes, og skab
sammen pakker, der kan
sælges gennem  egne
kanaler og gennem os.

Personlig support er en
selvfølge. Både for vores
partnere og vores
kunder.

Opret reserverbare pakker
med hoteller og transport.
Kan sælges både gennem
dine egne kanaler og
gennem os.

Gør brug af smarte widges
og plug-ins.

Vi udvikler en løsning, hvor mange
partnere i rejsebranchen og lokale aktører i
hotelbranchen kan arbejde sammen. 

En platform som forbinder virksomheder

Vi har valgt at samarbejde med Bokun, som
er det eneste webbaserede bookingsoftware,
du har brug for til at administrere dine ture
og aktiviteter. 
Der er ingen risiko forbundet for dig, du kan
kun få flere besøgende. 

HVAD GØR VI?

www.bokun.io
Kontakt:
partnership@sembo.se

Mere information:

HVAD KAN DU 
GØRE I TRIP PLANNER?

HVAD ER BOKUN?

https://www.bokun.io/
mailto:partnership@sembo.se
https://www.bokun.io/


Her er oplysninger om det bookingsystem, vi arbejder med, og hvad det
indebærer for dig at blive bookingbar. 

Vi er i gang med at opbygge en helt ny platform, hvor du ud over at kunne booke
overnatning og transport, også vil kunne booke oplevelser, købe adgangsbilletter osv.
Vi har et partnerskab med virksomheden Bokun, som er en platform udviklet til din
type virksomhed. 

Det koster ikke noget at tilmelde sig Bokun. Der findes en gratis version (Free Trial),
hvilket er tilstrækkeligt til at gøre dig bookingbar gennem os. 

Det får du ved at gøre dig bookingbar:

- Mulighed for markedsføring via vores kanaler. Også markedsføring gennem Stena
Lines forskellige salgskanaler (Sembo Sverige/Norge/Tyskland, DTF-Travel i Danmark
og Stena Lines salgskanaler)

- Du giver hotellerne i regionen mulighed for at pakketere dine oplevelser og skabe
salgbare pakker gennem deres kanaler, hvilket giver yderligere eksponering og
markedsføring til dig. Dvs. at hoteller i din region kan lave pakker med dine oplevelser
og sælge i deres kanaler.

- Du risikerer ikke noget - du kan kun få flere besøgende. Sembo/DTF Travel er teknisk
arrangør af pakkerejsen, og det er således os, der giver garantier til Kammarkollegiet,
så det overholder pakkerejseloven.

- Det koster dig intet, hvis du ikke sælger noget.

- Når en kunde køber dine produkter, tager vi en provision, som passer til dig og de
produkter, du tilbyder. I første omgang ønsker vi at få alt til at fungere, så dette punkt
er ikke det vigtigste her og nu for os.

- På denne måde vil du også kunne samarbejde med andre virksomheder i regionen og
gøre samme pakketerede produkter salgbare via andre hjemmesider, som også vil
kunne bookes via alle vores forskellige salgskanaler.
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