Destination

Sønderjylland

Den Sønderjyske
bookingplatform

booksonderjylland.dk

Den Sønderjyske bookingplatform
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Den sønderjyske bookingplatform er oprettet for at give aktørerne i
Sønderjylland adgang til en nem og billig online bookingplatform.

Siden 2014 har vi i Sønderjylland haft en
sønderjysk bookingplatform, en portal hvor
der er mulighed for at sælge forskellige typer turistprodukter, hvad enten det er aktiviteter, overnatninger eller pakkerejser. Booksonderjylland er platformen hvor gæster kan
finde inspiration til deres tur i Sønderjylland,
både før og under deres rejse. (Både i 2019
og 2020 genererede bookingplatformen en
omsætning på over 3 mio.)
Nordic Travel, der er vores tekniske rejsearrangør som blandt andet er medlem af
Rejsegarantifonden, yder teknisk support og
vedligeholder det online betalingssystem.

• Du skal indgå et Partnerskab med Destination Sønderjylland, se evt. partnerskabs
folderen
• Afhængig af partnerskabet kan du få mellem 1-10 produkter på platformen, med
mulighed for at tilkøbe ekstra
• Du betaler 7,5-10% i provision af salget,
afhængig af hvilket partnerskab du har
• Der er gratis oversættelse til tysk og engelsk af dit produkt
• Du får adgang til CityBreak Easy Access hvor
du selv opdaterer tilgængelighed og priser
• Destination Sønderjylland og Nordic Travel
yder support på hverdage
• Afregning sker automatisk i ugen efter
gæstens besøg
• Overnatningssteder kan kobles på book
ingplatformen via en channel manager til
eget PMS system. Dine muligheder afhænger af hvilket partnerskab du har indgået
med destinationen.
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For at få et produkt med på bookingplatformen skal du være opmærksom på det
følgende:
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Kom i gang
•K
 ontakt Destination Sønderjylland på info@dssj.dk
•D
 u vil få en elektronisk kontrakt tilsendt fra Nordic Travel
•U
 dfyld det tilsendte produktark og returner med billeder af dit produkt
•D
 estination Sønderjylland opretter din virksomhed i Easy Access
•D
 u får tilsendt et password så du nu selv kan lave rettelser til dit produkt
•N
 år alt er leveret, vil dit produkt være online i løbet af 14 dage

Hvorfor skal du være med?
• S ynligt fællesskab
• F ælles markedsføring
•O
 nline booking 24/7
•B
 ookbare produkter vil indgå i kampagner hvor relevant
• Medlem af Rejsegarantifonden
• Der linkes til produkter på bookingplatformen fra visitsonderjylland.dk
Læs mere om bookingplatformen og partnerskaber på visitsonderjylland.dk/aktorsite
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