Sælg din ø-pakke på
hjemmesiden Dansk Ø-ferie
Firmaet Færgen, der sejler til
Bornholm, Fanø, Langeland, Samsø
og Als, har udviklet et nyt produkt
og en ny hjemmeside til salg af
ø-pakker:
Dansk Ø-ferie og hjemmesiden
www.danskoferie.dk
Nu tilbyder Færgen, at turistvirksomhederne på danske småøer også kan
sælge deres ø-pakker som pakketilbud
på denne hjemmeside. Det betyder, at du
kan få markedsført og præsenteret samt
solgt dit turistprodukt online.
Færgen samarbejder med Nordic
Travel, og alle køb foretaget på
Dansk Ø-ferie sker med afregning til
Nordic Travel, som er teknisk rejsearrangør. Nordic Travel er medlem af
Rejsegarantifonden og står for registreringen hertil, så du skal ikke stille en
garanti over for Rejsegarantifonden, og
du slipper for det administrative arbejde
med indberetning af solgte pakker.
Betalingen sker i forbindelse med booking af pakken på hjemmesiden, så du
skal heller ikke købe et betalingsmodul.
Nordic Travel giver introduktion i, hvor-

dan du opretter din ø-pakke, indberetter
værelser og ser salget.
Du kan også bruge den nye salgskanal
på din egen hjemmeside med et link
direkte til Dansk Ø-ferie, så du også
der får en online bookingportal til dine
gæster. Til det tyske marked er der også
lavet en hjemmeside: www.inselurlaubdaenemark.dk.
Du skal først betale provision, når der
sælges ø-pakker for din virksomhed. Der
skal betales en provision på 12% af solgte
pakker, hvoraf de 8% dækker udgifterne
til hjemmeside, søgeordsoptimering,
betalingsmodul m.v. og de 4% går til en
fælles pulje til markedsføringstiltag for
Dansk Ø-ferie.
Lav en spændende ø-pakke og brug
den nye mulighed til at få turister til din
ø, og giv samtidig dine gæster mulighed
for at booke online. Når der er solgt en
ø-pakke, får du en mail herom samt
oplysningerne om gæsten.
Kontakt: Dansk Ø-Ferie
Bibi-Ann Kofod
Salgs- og marketingansvarlig
tlf. 29 24 40 80
bith@faergen.dk

Venøturisme
sætter app i
gang
Venø har bl.a. for LAG-midler igangsat
et større projekt, der skal være med
til at fremme turisterhvervet på øen.
Samtidig med Venøs og Strueregnens
Turistforenings deltagelse på messen
„Ferie for alle“ i Herning i februar
havde Venø præmiere på Venø-app.
Med Venø-app kommer brugeren
på en rundtur til øens seværdigheder
og kan samtidig deltage i en konkurrence, der forudsætter, at deltageren er
„på stedet“ og derfra besvarer appens
spørgsmål. Rigtige besvarelser belønnes med en mindre præmie, som udleveres i Venø Café og Havnekiosk.
Venøboen – Jan Bendix

Medarbejder/partner søges til generationsskifte
Har du mod på fødevareproduktion, har vi en virksomhed med
vækstpotentiale og behov for flere kræfter.
Kontakt: horsekaer@hotmail.com

Nyhedsbrev
Se flere ø-nyheder og tilmeld dig nyhedsbrevet fra
Sammenslutningen af Danske
Småøer på
www.danske-smaaoer.dk
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