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Oplevelsespakker 2018
Oplevelsespakker er et koncept vi startede i efteråret 2016. Vi har i 2017 markedsført 87 aktive oplevelsespakker
med oplevelser i hele Danmark. De oplevelser der tilbydes, kan være alt fra at Kramme en ko, en tur på et museum,
en fisketur med egen båd eller en tur i en forlystelsespark. Vi vil gerne kunne tilbyde vores gæster et bredt udvalg af
fede oplevelser. Hvis du har en oplevelse, du kunne tænke dig at promoverer på vores site, så kontakt os - vi opretter
oplevelsespakken for dig i samarbejde med dig.
Fordelen ved at have en oplevelsespakke er, at du vil få to sider på vores portal - den du har nu, som viser dit
overnatningssted og en som viser din oplevelsespakke. Dette gør, at du - helt uden at gøre andet end at få din
oplevelsespakke - optimerer din CEO på Google. Dit overnatningssted vises på din oplevelsespakke side, og din
oplevelsespakke vises på din side med dit overnatningssted - win win.

Oplevelsespakkerne er opdelt i 20 temaer:

Aktiviteter

Zoo og forlystelseparker

Kunsthåndværk

Sport

Antik og Markeder

Gårdbutik

Fest, mad og drikke

Undervisningskurser

Bondegårdsferie

Herregårde og slotte

Museum og Seværdighed

Vand

Cykelture

Heste

Musik og teater

By- og Vandreture

Fiskeri

Kunst

Natur

Wellness

Hvis du også vil have en oplevelsespakke
Hvad skal vi bruge af information fra dig...
• Dobbeltværelse - fast pris ved 2 personer inkl. sengetøj, morgenmad og moms
• Oplevelsespakke fast pris alt inklusive ved 2 personer
• Eventuel rabat - absolut ikke et krav at der gives rabat - det er oplevelsen der sælges
• Samlet pris i alt
•O
 plevelsespakkefoto i rigtig, rigtig god kvalitet - 2000 x 600 pixels - max 5 megabyte. Vi kan finde og købe
dit foto for dig til en pris af 50 kr pr. billede inkl. anvendelsesrettigheder - så du er sikker på, at billedet er i top
kvalitet, og sælger din oplevelsespakke rigtig godt.
• Tema til oplevelsespakke
• Overskrift til din oplevelsespakke
• Kort beskrivelsestekst til bannerannonce
• Uddybende beskrivelsestekst til din oplevelsespakkeside
Hvad koster det at deltage...
Årsabonnementet på en oplevelsespakke koster 199 kr ex moms samt et oprettelsesgebyr på 249 kr ex moms
pr. pakke. Prisen er inkl. oprettelse samt oversættelse til Engelsk og Tysk
Ved køb og betaling for 2 år på en gang: 149 kr ex moms
Vi klar til tilmelding af dit sted og din oplevelsespakke.
Betingelser for deltagelse:
• Du kan ikke annoncerere for en oplevelsespakke uden deltagelse på internetportalen
• Du skal have en e-mail adresse
• Du er ansvarlig for at pakken leveres i den beskrevne kvalitet og til den tilbudte pris
• Du opkræver selv betaling for en oplevelsespakke af din gæst
•D
 u skal udarbejde afbestillingsregler - eller du kan bruge Bedandbreakfastguidens standardafbestilling, som du
finder her: http://www.bedandbreakfastguide.dk/infosider/Bookning_og_afbestilling.pdf
• Vi opretter din oplevelsespakke og oversætter til Engelsk og Tysk. Vi gennemfører alle rettelser gratis.
• Oplevelsespakken bestilles som abonnement der følger kalenderåret 1.1.-31.12.
• Fakturering vil ske 15. januar 2018 med betaling netto kontant 14 dage
• Opsigelse skal ske senest 15. december i abonnementsåret - hvis fortsættelse ikke ønskes
• Fakturering og opkrævning sker automatisk
Ring eller skriv hvis du er interesseret.
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