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Stor potential med researrangörer
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Visste du att runt hälften av alla resor i världen bokas eller planeras med hjälp av 
utbudet hos researrangörer och resebyråer. Bara i Tyskland har paketresebranschen slagit 
rekord de senaste åren och mer än hälften av omsättningen (53%) för fritidsresor 2018 
gick till en researrangör. En ökning med 7% från fjolåret. 

Av Sveriges internationella besökare bokar hela 40% sina resor via resebyråer. Detta 
innebär en enorm potential för vår besöksnäring. Många av dessa researrangörer är 
intresserade av att erbjuda resor till Småland och därför är samarbetet med reseledet en 
viktig kanal för oss. Via arrangörsledet kan vi lyfta destinationen och våra företag för en 
internationell marknad samtidigt som vi utvecklar Kronobergs verksamheter och 
produktutbud.

Vill du börja arbeta, eller utveckla ditt samarbete, med det internationella reseledet? 
Vi hoppas att den här manualen kan hjälpa dig på vägen!

Äppleblom i Kronoberg.  



Topp 5 hur reseledet kan öka möjligheterna

1. Synlighet / Distribution
Helt plötsligt sköter ett helt team din 
marknadsföring riktat åt just de rätta 
målgrupperna. Researrangören arbetar tätt 
med annonsering, resesajter, kampanjer och 
på mässor.  Plötsligt finns du i både tryckt 
och digitalt marknadsföringsmaterial. 
Här når du även den indirekta kunden som 
använder sig av en resekatalog som 
inspiration och trovärdig källa men som 
sedan bokar och genomför resan på egen 
hand. 32% av semesterplanerande tyskar 
använder sig i första hand av just utbudet hos 
en researrangör.

2. Nå köpstarka kunder
Idag matas vi ständigt av inspiration 
från olika digitala kanaler, vänners delade 
reseminnen, vackra bilder i flödet och 
erbjudanden baserat på sökhistorik. Men 
det är hos researrangören den mogna och 
köpkraftiga resenären kommer. Här finns 
möjlighet att nå ut i bruset just där turisten 
sitter redo med betalkortet.

Vad tycker andra i näringen?

Skanna QR-koden med kameran på din telefon 
och läs mer om vad näringen tycker. 

”Det finns många fördelar med att arbeta med arrangörer! 
Bland annat för att de är experter på sina målgrupper, 
resebyråerna i Tyskland vet vad tyskarna vill ha, resebyråerna 
i Spanien vad spanjorerna vill ha etc. Det gör det mycket 
lättare för oss som leverantör att erbjuda rätt produkt från 
början och därmed få nöjdare gäster. […] Att arbeta med 
researrangörer tycker jag är oerhört smidigt, 
de marknadsför och säljer flera rum åt oss och vi har ingen 
kostnad förrän ett rum faktiskt blir bokat och de får sin del.”

- Pauline Gustavsson, Hotellchef, Toftastrand Hotell
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3. God framförhållning och 
stabilitet i beläggning
En bokning via en researrangör innebär 
tidigare bokningar så att du kan planera 
bättre. Det är du och arrangören som 
kommer överens om hur ert avtal ser ut 
baserat på hur din personalstyrka, 
tillgänglighet och beläggning ser ut.

4. Direktkontakt med 
målgruppsexperter
Du får möjlighet till direktkontakt med 
experter på din målgrupp och dess efter-
frågan. Utnyttja möjligheten att få feedback 
och input på din verksamhet och produkt. 
Finns det något du kan ändra på eller lägga 
till för att kunna attrahera ännu fler?

5. Turister som spenderar mer
Enligt en marknadsanalys gjord 2009 på 
charterflygen till Jönköpings flygplats, 
så spenderar en turist som reser via 
researrangör mer än den individuella 
resenären.

Fördelarna för 
din verksamhet

Tycker du att researrangörsledet känns främmande och komplicerat? 
Det finns trots allt en mängd olika typer av arrangörer, upplägg, avtal och arbetsprocesser. 

Men just därför är du med största sannolikhet intressant att få samarbeta med! När det finns 
en uppsjö av arrangörer som arbetar med så många olika produkter och målgrupper så finns 
garanterat den arrangören som passar just dig och din verksamhet. Vissa arrangörer arbetar med 
volymer och grupper om minst 40 gäster medan vissa paketerar rundresor där den enskilda 
turisten kommer med egen transport och besöker utflyktsmål på egen hand, i egen takt med 
mycket utrymme att själva skräddarsy sin resa. Oavsett vilken arrangör eller vilket upplägg så kan 

samarbetet styrka din verksamhet, ert utbud och dig på flera plan utan att vara 
för krångligt. Vi berättar gärna hur!

Tips!   

 Vårt råd är att hantera 

förväntningarna & tänka långsiktigt. 

Räkna inte med att tjäna enorma 

summor på en gång, det gör inte 

arrangören heller. Det tar tid att 

marknadsföra & bygga upp en 

framgångsrik produkt. 

4 Skogsväg i Kronoberg. 
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Ekonomisk hållbarhet:
 
Förutom de uppenbara 
möjligheterna att nå ut till fler 
potentiella besökare vill vi 
lyfta tre anledningar hur 
arrangörer kan bidra till din 
verksamhets hållbara 
ekonomiska utveckling. 

• Att arbeta med arrangörer 
kostar endast vid bekräftad 
bokning, genom provision 
eller genom arrangörens 
lägre pris. Om arrangören 
inte säljer de förväntade 
antalet rum eller upplevelser 
betalar du inget för 
marknadsföringen. 

• Efter att ett avtal mellan dig 
och arrangören slutits är 
jobbet upp till arrangören. 
Det är deras team som 
arbetar för att marknadsföra 
och sälja din verksamhet, 
vilket innebär att du får 
möjlighet att lägga resurser 
på andra håll.

• Tidigare undersökningar 
visar att de som reser via en 
researrangör, spenderar mer 
än den individuella resenären.

Social hållbarhet:

• Du får en bättre framför-
hållning eftersom arrangörer 
oftast bokar väldigt tidigt och 
på så sätt kan du planera 
personal tryggt och säkert 
i god tid.

• Se researrangören som en
konsult. Det kan göra ert 
arbete smartare och roligare 
genom att du lär dig av de 
som är experter på din mål-
grupp. Se till att ta vara på 
möjligheten att få feedback 
och input på din produkt och 
verksamhet, för att skapa en 
bättre arbetsmiljö och 
arbetsplats.

• Du kan presentera din 
målgrupp och exklusivt 
samarbeta med arrangörer 
som riktar sig mot denna. På 
så vis ökar chanserna att du 
får nöjdare kunder på plats 
samt bättre möten bland dina 
befintliga gäster och invånare 
som berörs av din 
verksamhet. 

Tips!
Fundera på vad som är 

viktigt för dig & välj samarbeten 
utifrån det. Är det viktigt att öka 
beläggningsgraden under särskilda 
perioder, prioriterar du en specifik 
målgrupp eller föredrar du kanske 

att samarbeta med småskaliga 
företag? Prata med oss 

så lotsar vi dig rätt!

Miljömässig hållbarhet:

• Oavsett hur mycket 
ekologisk hållbarhet 
genomsyrar din verksamhet 
eller hur hög prioritet det har 
i dina dagliga sysslor, så kan 
du välja att enbart samarbeta 
med arrangörer som arbetar 
med miljövänliga transport- 
alternativ och eco-turism. 

• Se till att arrangören lyfter 
de produkter och upplevelser 
som du tycker är viktigast för 
att värna om de miljöresurser, 
lokala produkter eller vackra 
natur som finns runtomkring 
dig. 

• Genom att arbeta med 
reseledet har du ökad 
möjlighet att förlänga
säsongen och se till att fördela 
trycket över längre tid, vilket 
snabbt blir positivt för alla tre 
dimensioner. 

The Edible Country, Kastebergs gård 
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Är det hållbart att arbeta med arrangörer?

Hållbar utveckling är ett knivigt och väldigt utslitet begrepp! 
Hur definierar du hållbar utveckling? Det är vanligt att begreppet används för att tala om 
en önskvärd samhällsutveckling. Den kanske vanligast förekommande definitionen är från 

Brundtlandkommissionen 1987: ”Hållbar utveckling är utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” 
Här är det också viktigt att inkludera de tre dimensionerna som överlappar varandra. Social, 

ekonomisk och miljömässig hållbarhet.  Så hur applicerar du dem på din verksamhet? 

6

Visit Torsås. 
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Låt oss säga att du driver ett småskaligt bryggeri där ni erbjuder guidade turer med  
prova-på-aktiviteter och avsmakning. Under en fam-trip tar du emot en stor tysk arrangör som 
arbetar med gruppresor och de får en kortare variant av den guidade turen. Istället för de 1,5 h 

som ni erbjuder grupper, välkomnar du säljaren och regionchefen från den intresserade 
arrangören på ett 40 min intensivt besök. Du berättar lite om dig själv, varför du startade 

bryggeriet och om era småländska drycker. Du visar dem runt, de ställer nyfiket frågor och tar 
några snabba bilder. De får testa på några aktiviteter och smaka lite på slutet. Du förklarar hur 
en vanlig guidad tur går till, vilka språk du kan erbjuda dem på och hur ofta de erbjuds under 
hög- och lågsäsong. De två representanterna är så fascinerade och säger därför redan på plats 

att de vill arbeta med dig för att erbjuda sina kunder möjligheterna att hitta till dig. 
Ni tar i hand! 

Efter besöket följer intensiva veckor för arrangören med produktionsperiod, tiden då de 
sammanställer alla nya reseprodukter och paket. De kontaktar dig för fler högupplösta bilder, 
lite mer specificerad information och du erbjuder dem nettopriser. Hela processen är intensiv 

eftersom informationen behövs med kort varsel och de vill dessutom 
veta priser inför kommande två säsonger!
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Din produkts marknadsföringsresa

Tyrolen, Alvesta.

🥃🥃

Din 
produkt 

🥃🥃 🥃🥃

🥃🥃

🥃🥃

🥃🥃 🥃🥃

🥃🥃 …till                
slutkonsument 

Arrangörens 
arbetar fram 
din produkt 
i sitt utbud 

Din produkt 
lanseras i 

resekataloger 
och digitala 

kanaler (hemsida, 
sociala medier, 
annonser, mm.) 

Marknadsförings
-material med 
din produkt 

skickas till 
2000-3000 B2B-

kunder och 
återförsäljare 

Din produkt 
marknadsförs och 

säljs på ITB - 
Världens största 
resemässa för 

B2B & B2C 

Din produkt 
marknadsförs 

och säljs på RDA 
– Tysklands 

viktigaste B2B-
plattform för 
gruppresor 

Din produkt 
följer med på 

personliga 
säljbesök hos 
200-300 VIP-

kunder 

Alla som  
nu har din  

produkt i sitt 
produktsortiment 
marknadsför och 

säljer din 
produkt… 
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Är reseledet inget för dig?
Har du bra beläggning året om, få rum som du alltid vill
hålla bokningsbara för egna kunder eller har du inget

intresse av att arbeta med andra företag? Är du inte villig att lämna ett
lägre agentpris eller lägga tid på att visa upp din verksamhet

för intresserade aktörer?

Då är nog inte arbetet med arrangörer något för dig, 
men vi finns här för dig ändå såklart!

7
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Vad krävs av dig?

I samarbete och partnerskap är en stor andel
förståelse, välvilja och tillit väsentligt. Precis som 
du, vill arrangören bygga långsiktiga, 
framgångsrika och positiva relationer, vilket 
innebär flexibilitet och förståelse för varandra. 
Det finns dock några grundläggande kriterier 
som är viktiga för dig som företag att känna till 
så att arbetet med researrangören, men även 
med oss som turismorganisation och 
mellanhand, ska vara professionellt och 
kunna växa på sikt.

 
 Lär sig mer om vad arrangörssamarbete innebär och kräver. 

 Svarar på mail inom 48 timmar.

 Svarar på bokningsförfrågningar inom 24 timmar.

 Har en kontaktperson dedikerad B2B.

 Erbjuder bilder av hög kvalitet, med fria rättigheter att användas till arrangörers 
 webb och katalog. 

 Erbjuder relevant information på hemsidan på engelska.

 Erbjuder relevant information på hemsidan på tyska.

 Har förståelse för hur B2B-samarbete som regel ser ut (t.ex. provision, allotments,  
 betalningsvouchers.)

 Håller Destination Småland uppdaterad med nyheter och viktiga förändringar inom  
 verksamheten.

 Sätter priser och kan lämna dessa med god tidsmarginal.
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Företag som väljer att arbeta B2B:

Höö, Älmhult. 

Bocka av de kriterier som din verksamhet uppfyller:



För att vi ska kunna lyfta dig på rätt sätt mot rätt 
arrangör, vill vi råda dig att följa dessa fyra steg:

1. Kontakta oss på Destination Småland 
och säg att du är intresserad av att arbeta 
med internationella researrangörer!

2. Håll oss uppdaterade om nya 
produkter och annat spännande som ni hittar 
på eller lanserar. Kanske arbetar vi just på en 
förfrågan där er nya produkt skulle passa! 
Ta möjligheten att testa gångbarheten hos en 
erfaren specialist på området och efterfrågan 
– just en arrangör!

3. Håll koll på din USP (Unique Selling 
Point) och jämför med andras utbud. Vad har 
du som är unikt, genuint och lockande? Se till 
att vi lyfter dina USP:ar så att just du står ut 
i mängden!

4. Se till att vi har dina bästa foton, 
rörligt material och säljande texter som visar 
upp er anläggning på det sätt ni önskar.  Det 
ska vara bilder med fria rättigheter som kan 
användas till arrangörernas marknadsföring. 
Få inspiration av bildkollaget nedan.

111113

Dags att komma igång!

Gå till Visit Swedens marknadsanalyser 
via vår hemsida.

Gå till gästnattstatistik via 
vår hemsida. 
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Det kan hända att vi redan lyfter din boendeanläggning, ditt café eller dina guidade 
turer för internationella arrangörer. Kanske mer än vad du känner. Vi arbetar kontinuerligt med 
att bearbeta researrangörer och lyssna in deras efterfrågan och behov för att kunna matcha med 
rätt produkt från vårt lokala utbud. Men(!) vi gör det aldrig utan ditt medgivande och därför är 
det viktigt att vi vet om att du är intresserad av den internationella marknaden och att arbeta 
B2B. Ibland krävs det inte ens ett affärsavtal mellan dig och arrangören. I några av våra framgångs-
rika exempel så marknadsförs besöksmål endast som rekommendationer, som ett sätt att höja 
attraktionsvärdet för en resa. Detta innebär att massa internationella turister kan hitta till dig, 

utan att det kostar dig en krona. Visst låter det bra?

Att själv hålla dig informerad om din prioriterade utlandsmarknad och målgrupp är ett smart 
och roligt sätt att arbeta med ditt eget produktutbud. På så vis kan du själv lära dig om hur du 
detaljlanpassar din verksamhet för att attrahera kunden på bästa sätt. Visit Sweden erbjuder 

mycket på området. I Kronoberg är våra prioriterade utlandsmarknader: 
Tyskland, Danmark och Nederländerna.

13
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Swedish Workshop arrangeras årligen av Visit Sweden. Syftet är att skapa en mötesplats 
mellan researrangörer som vill erbjuda mer av Sveriges produktutbud och svenska turistföretag, 
destinationer och turistregioner. Det är både en viktig kanal och ett effektivt sätt att på egen 
hand presentera din produkt och verksamhet direkt till intresserade representanter från 
internationella arrangörer.

Upplägget baseras på ’matchmaking’ där både de så kallade säljarna och köparna på förhand 
önskar vilka de vill ha möte med. Här har du som innehavare av en turistprodukt möjlighet att 
göra affärer på plats då köpare ofta kommer till möten med konkreta förfrågningar eller nya 
produkter de vill lansera. Var redo med ditt produktutbud, priser och kalender för kommande år!
 Vi på Destination Småland deltar årligen på Swedish Workshop och representerar Kronobergs 
besöksnäringsutbud. Kan vi samarbeta eller komplettera varandra är det toppen!

Vill du läsa mer om mässor och workshops?
QR-koden tar dig vidare! 

”För vår verksamhet var Swedish Workshop världsklass!”
- Emil A. Jansson, Destinationschef, Destination Kosta. 

Swedish Workshop

15

Swedish Workshop 2019, Hamburg ©  Thereze Lindén
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Delta på mässor
Destination Småland deltar på mässor och workshops som en viktig del i utvecklingen av 
Kronobergs besöksnäring. Detta gör vi för att skapa nya affärskontakter men även uppvakta 
viktiga samarbetspartners och bibehålla goda relationer. Här finns möjligheter för dig som 
företagare att själv delta och komma i kontakt med arrangörer och presentera din verksamhet.

ITB (Internationale Tourismus Börse) är världens största fack- och konsumentmässa inom 
turism. Mässan hålls årligen i Berlin. Syftet är att skapa nya kontakter och affärer eller 
vidareutveckla befintliga samarbeten. Här finns 10 000 utställare och över 100 000 fackbesökare 
från ca 180 olika länder. Här finns även stora möjligheter för benchmarking, trendspaning samt 
kunskapsutveckling då en del av mässan även bjuder på föredrag, seminarier och intervjuer.

Vi deltar på internationella tematiska mässor inom prioriterade områden som vi anser 
viktiga för vår region, ofta utifrån våra tre fokusområden; Natur, Design och Mat. Är du 
intresserad av något särskilt tema eller särskild marknad men inte vet var du ska vända dig, 
kontakta oss! 

Swedish Workshop 2018, Umeå ©  Fredrik Larsson
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Din offert till arrangören
Vill du erbjuda en arrangör en offert men är osäker på 

vad den ska innehålla? En riktigt snygg och proffsig offert 
ger förstås intrycket att hela verksamheten är i ordning 
och professionell så det skadar inte att skapa en mall 

som innehåller det du behöver förmedla.

Vad bör ingå:
• Pris per person: Nettopris inkl svensk moms baserad på en natt i delat dubbelrum 

med frukost. Du kan specificera om priset varierar beroende på säsong/tid på året. 
För nettopris ska det ligga på minst 25-30% under konsumentpris, då provisionen 
används till marknadsföring och ersättning till återförsäljare.

• Pristilläg: T.ex. enkelrumstillägg, halvpension mm.
• Specificera tidsperiod/datum som erbjudandet gäller. Är det t.ex. varje fre-sön 

under perioden, särskilda veckor eller unika datum.
• Releasedatum. Kan även lämnas som en öppen fråga att komma överens om.
• Kontaktperson med kontaktuppgifter.

Överväg även:
• Säljande beskrivning av anläggning med bilder
• Extra tjänster som erbjuds, tex. Paketering, variationer gällande mat, uthyrning, 

andra aktiviteter mm.
• Close out dates

Tips!
Tänk på att arrangören 

inte pratar svenska så all 
kommunikation inkl offerten 
måste vara på engelska. Vill du 

ha mer hjälp eller har 
funderingar? Hör av 

dig till oss!

17Sjö i Kronoberg.16

Allotments, hur funkar det egentligen?

Ett väldigt vanligt sätt att göra affärer med arrangörer är att arbeta med allotments.  
Allotments är en överenkommelse om ett bestämt antal blockerade hotellrum/bäddar, som 
arrangören kan boka fram till ett bestämt datum. Ett allotment = ett låst hotellrum. 
Genom att arrangören har allotments kan de med säkerhet sälja resor till sina kunder och veta 
att de övernattningar som ingår i paketresan finns tillgängliga.

Allotments hålls låsta fram till releasedatum. Detta datum kan variera från några 
dagar till flera veckor och beror oftast på vilken typ av resa det gäller. Det är vanligt att release-
datumet infaller ca en månad före det blockerade datumet. De rum som inte har bokats före 
release släpps och anläggningen kan då låta boka rummen på egen hand.

Fördelen med allotments, är att rum ofta bokas upp i mycket god tid så att hotellet/
anläggningen har säkrade bokningar tidigt. Ofta långt tidigare än de själva brukar få sina bokningar. 
Dessutom kommer ju denna gäst oavsett väder, till skillnad från de som kanske bokar själv. Även 
om rum släpps vid releasedatumet så finns det fortfarande gott om tid för anläggningen att på 
egen hand få bokningen under den tidsram de vanligtvis får sina rum bokade.

Nackdelen, eller risken, med allotments kan vara att du låser ett visst antal rum som 
du sedan måste hålla obokade fram till release även om arrangören fortfarande inte bokat dem. 
Skulle du plötsigt få behov av de låsta rummen så kan du självklart vända dig till arrangören för 
att diskutera detta. 

Vill du inte lämna allotments särskilda dagar, eller om du vet att du har en period 
med hög beläggning under den period som arrangören önskar allotments så kan du, före avtalet 
görs, lista vilka nätter som inte ingår i avtalet, genom så kallade ’Close out dates’. Är det i ett tidigt 
skede kan du lämna ett erbjudande med ett antal allotments per natt under den överenskomna 
perioden och reservera dig för att ’Close out dates’ kan förekomma.

Tänk på att arrangörssamarbeten bör ses som långsiktiga. Detta innebär att det 
kan ta tid för er båda att klura ut hur många allotments som passar just de paketresorna som 
era rum ska ingå i. Om det är en helt ny resa finns ju ingen historik att jämföra och ni får därför 
komma överens om vad som passar. Ofta har arrangören sina önskemål för att kunna påbörja ett 
nytt samarbete men du kan alltid komma med dina förslag och motbud. Kan man inte få samtliga 
allotments på en anläggning kan man ibland tänka sig att samarbeta med fler anläggningar. När du 
lämnar allotments så tänk på att inkludera alla specifikationer såsom betalningsvillkor och 
releasetid samt eventuella ’Close out dates’. Du kan lämna olika priser beroende på period/
säsong eftersom det under högsäsong är vanligt med ett något högre pris, men se då till att 
endast hålla dig till några få prisklasser så det inte varierar för mycket.



Trygg: Paketresan upplevs trygg eftersom konsumenten alltid har rätt till avbeställningsskydd. 
Något som blivit särskilt uppskattat i tider med flygbolagskonkurser eller andra osäkerheter i 

världen. En researrangörs utbud upplevs även som kvalitetssäkrat. I Tyskland finns ofta en 
tradition att gå till ”sin” lokala resebyrå eller vända sig till en specialist för just ett specifikt 
ändamål eller tematisk resa. Man känner sig trygg med sin resa eftersom någon annan har

kvalitetssäkrat boenden och aktiviteter så att du inte behöver riskera din semesters värdefulla 
tid eller kassa.

Snabb: Idag är utbudet enormt och det finns en uppsjö av kanaler för att planera och boka sin 
semester. För att planera en semester ska resa till och från, boende och utflyktsmål klaffa. 

Vill turisten resa runt i Sverige behövs ytterligare transporter och platskännedom.

Enkel: Researrangören kan hjälpa till med ett helhetsförslag, hitta rätt upplägg enligt specifika 
önskemål eller hjälpa till att modifiera enligt särskilda kriterier. Har turisten dessutom liten 
kännedom om destinationen samt att det finns språkbarriärer eller logistiska utmaningar så 

upplevs researrangören som ett tillvägagångssätt att möjliggöra en resa som annars hade känts 
svårplanerad.

Bara i Tyskland finns det 2 500 researrangörer och 11 000 resebyråer!  Vill du lära dig mer om 
den tyska turisten? Bläddra vidare så får du lära dig lite mer om vår största utlandsmarknad. 

Varför är researrangören 
så populär hos turisten?
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Vill du läsa mer om reseled
så kan du göra det på 

Visit Sweden’s kunskapsbank. 

1618 Åsnens Nationalpark.  



Ett särskilt fokus på den tyska besökaren...

Vår största utlandsmarknad
Eftersom Kronobergs län toppar Sveriges län, med högst 
andel utländska gästnätter och tyskarna är de som toppar 
vår utländska gästnattsstatistik med mer än fem gånger så 
mycket som danskarna som ligger på andra plats, så är det 
välmotiverat att rikta ett särskilt fokus på den tyska 
besökaren.

. 

De mest populära resewebbsidorna:
För att hjälpa tysken att hitta våra smultronställen 
på den småländska landsbygden som hen så gärna 
besöker, bör du finnas på en eller flera av följande 
webbsidor.
• Tripadvisor.de
• Holidaycheck.de
• Airbnb.de
• Bahn.de
• Booking.com

Vad söker tyska turisten på?
När den Sverigesugna turisten från Tyskland letar 

inspiration eller planerar sin resa är det flera 
saker som är intressant för denne att veta mer 

om. När hundratusentals turismrelaterade 
onlinesökningar görs varje år så kommer camping, 

resa och turismattraktioner i toppen. Men på 
första platsen? Jo, i klar ledning de senaste åren, 

söker man information om paketresor.
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Fördjupa dina kunskaper om den tyska resenären! 
Skanna koden till höger och fördjupa dig i Visit Sweden’s 

matnyttiga marknadsprofiler, se en videopresentation om vad 
tyskarna vill göra under sin Sverigesemester eller prova dina 

kunskaper i ett Sant eller falskt test!

The Edible Country, Asa Herrgård

Pixabay.com 

The Edible Country, Asa Herrgård 

... och hur du bäst bemöter den.

• I genomsnitt stannar längre än 8 dagar i Sverige.

• Verkligen uppskattar den svenska kulturen och vårt sätt att vara, liksom den 
svenska mentaliteten som i regel ses som mjukare än den tyska.

• Har 6 veckors skollov under sommaren, som varierar mellan juni – september. 
 Detta är tyskens högsäsong.

• Trivs bäst när det är ordning och reda, får skriftliga bekräftelser och är väl förberedd.  
Även inför semestern vill man försäkra sig om att allting kommer att flyta på bra.

• identifierar sig mycket med den delstat där hen är hemmastadd. Den regionala identitetem 
är mycket viktig och tysken är därför intresserad av våra olika svenska regioner 
och lokala variationer. Vad kan du lyfta som är unikt för din ort, Kronoberg eller 
Småland?

• Vanligtvis föredrar att få sin information på tyska. Kan du erbjuda din hemsida 
och annan viktig information på plats på tyska är detta en riktigt stor fördel för dig.

• Gärna reser runt i olika delar av Sverige och kombinerar stad och landsbygd.

Tänk på att tysken:

Åsnens Nationalpark. 21
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Lyckade exempel
Nedan har vi samlat tre olika katalogutdrag, där du kan se hur det kan se ut när en produkt 
presenteras för hundratusentals besökare på den tyska marknaden.

Destination Småland ingår i RESA

RESA = Regionalt Europeiskt Samarbete med Arrangörsledet
Majoriteten av Sveriges turistregioner deltar i RESA på olika sätt. Genom detta samarbete håller 
vi kontinuerlig kontakt med ”kollegor” i andra regionala turismorganisationer. 
Vi samarbetar ofta vid visningsresor eller paketeringar av rundresor för att styrka vår 
konkurrensfördel genom att erbjuda anslutningar och möjlighet att uppleva Småland tillsammans 
med fler delar av Sverige.

RESA marknadsföring:
Tillsammans investerar vi i marknadsföringen av produkterna som skapas och säljs av 
researrangörerna. 2019 investerade de svenska regionerna totalt 3 930 000 SEK, varav
Visit Sweden 1 685 000 och arrangörerna 13 000 000 SEK på den stora tyska marknaden. RESA 
samarbetar med runt 90 researrangörer och resultatet blir 400-500 nya resepaket per år. 

Inom RESA erbjuds även:
Kunskapsutbyte: Lokala experter och konsulter håller oss uppdaterade på trender och 
aktuell information i landet.
Studieresor: Vi får möjlighet att besöka prioriterade researrangörer på plats för att lära oss 
mer om deras arbete.
Arrangörsbesök: Vi bjuder in prioriterade researrangörer för fördjupat samarbete.
Visningsresor: För att researrangörer ska få uppleva destinationer och besöka 
potentiella nya samarbetspartners såsom boendeanläggningar och besöksmål.
E-learning: Vi bidrar med material i form av bild och text till researrangörers digitala interna 
utbildningskanaler.
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Anteckningar
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Kontakta oss...
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...Om du har frågor, vill diskutera arrangörsledet, 
eller annan verksamhetsutveckling.

AB Destination Småland

Webbplats: www.destinationsmaland.se
Telefonnummer: 0470 - 73 32 70

Mailadress: info@destinationsmaland.se
Besöksadress: Kungsgatan 6, Växjö

Kontaktuppgifter till oss på företaget: 

Vi hörs!

Anteckningar
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Anteckningar
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Anteckningar
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Ordlista
Allotments: En överenskommelse om ett bestämt antal blockerade hotellrum/bäddar som arrangören kan 
boka fram till ett bestämt datum. Ett allotment = ett låst hotellrum. 

B2B: Business to Business / B2C: Business to Customer.

Bruttopris: Är det pris som inkluderar alla provisioner och det pris som ges till konsument. Bruttopriset ska 
vara detsamma, oavsett om kunden bokar hos en resebyrå eller direkt hos produktägare.

Commission: Provision, dvs den del av priset för en produkt som går till researrangören. Oftast förväntas 
20-30 procent.

Fam trip: Står för Familiarization trip som på svenska även kallas för visningsresa. Under en famtrip bjuder man 
in arrangören som får besöka, se och testa utbud och produkter.

FIT: Fullt independent traveler. Ett vitt begrepp men flera snarlika varianter. FIT innebär att man inte reser i 
större grupper. De kommer som regel med egen transport och i mindre antal, t.ex. par eller familj med egen 
bil eller hyrbil.

Incoming: Många researrangörer tar hjälp av en incomming travel agency som hjälper till med den slutliga 
informationen om resan och sköter bokningar.

Nettopris: Är pris utan påslag. Vanligtvis arbetar arrangörer med nettopriser och fördelaktiga avtal för just 
arrangörer då de själva sedan lägger på sina tillägg för slutkund för den marknadsföring, försäljning och paketering 
de gör. Nettopriser är aldrig synliga för konsumenten.

On request: De arrangörer som inte behöver allotments arbetar ”on request”, alltså på förfrågan.  Arrangören 
kontaktar ansvarig kontaktperson för att genomföra en bokning.

Releasedatum: Är den tidpunkt då de ”låsta” och obokade allotments släpps.

Researrangör: Kärt barn har många namn! En researrangör, arrangör, turoperatör eller reseledet är varianter 
av ungefär samma sak; företag som paketerar resor. Vissa erbjuder hela eller delar av paketlösningen. 
Marknadsföring och försäljning mot konsument sker både via egna försäljningskanaler som webben eller egna 
butiker, men även genom återförsäljarled som resebyråer.

Site Inspection: Görs på anläggningen av arrangören. Oftast sker det före ett samarbete inleds men ibland 
efter. Se till att prioritera och planera besöket för att se till att den utsände får en bra översikt av vad dina 
besökare kan uppleva hos dig.

Travel Trade: Innefattar alla som säljer turismprodukter som de har bokat eller köpt av andra parter.

Saknar du något ord i vår ordlista? 
Tipsa oss eller kolla upp det själv via några av de länkar vi tipsar om! 
Skanna QR-koden med kameran i din mobiltelefon:

3534

Anteckningar



@destinationsmaland


