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Bästa samarbetspartner och besöksnäringsföretag,  

 

För att möjliggöra dynamisk paketering där kunden själv kan plocka ihop sin reseupplevelse och utvidgad 

produktutveckling har Tourism in Skåne skrivit avtal med en teknisk arrangör, Nordic Travel AB, som ställer 

erforderliga resegarantier och ansvarsförsäkringar. Nordic Travel kommer att vara Er avtalspart i fortsättningen 

och tar emot betalningen av kund via säker kreditkortsbetalning (DIBS). Bokningarna hanteras fortfarande i 

Citybreak och Nordic Travel kommer att sköta avräkning mot alla onlineleverantörer. Detta är ett nödvändigt 

steg i vår utveckling som dessutom möjliggör att kunden kan boka flexibla, gränslösa och dynamiska paket. 

Provisionsnivån är gemensam för hela Skåne och är satt till 12% exklusive moms. Av dessa 12 % går 6 % till 

den tekniska leverantören Nordic Travel som; 

• står för bokningskostnaden till Visit Technology 

• står för kostnaden för kreditkortshantering  

• står för den obligatoriska resegarantin till kammarkollegiet 

• står som betalningsmottagare och fördelar betalning till respektive leverantör 

Resterande provision tillfaller den kanal varifrån bokningen kommer. Detta kan vara kommunen eller regionens 

hemsida men även resebyråer eller metaseach siter. 

 

En microbutik är ett alternativ till egen on-lineförsäljning på den egna hemsidan. Den passar både stora och små 

företag. Du som turistföretag kan sälja både ditt egna men även övrigt utbud om så önskas. Du blir tillgänglig för 

försäljning och bokning 24 timmar om dygnet. Som boendeanläggning kan du t ex sälja ditt eget boende med 

olika upplevelser såsom golf, entrébiljetter, transport etc efterhand som varukorgens utbud växer. Som 

aktivitetsföretag kan du paketera ditt utbud med boende och ge bra service till kunderna och samtidigt tjäna 

provision. Detta ger en möjlighet till merförsäljning av både det egna utbudet och kringprodukter. Ni får hjälp 

med implementering och design så att den passar in på er hemsida.  

 

Vår målsättning är att vidga distributionsnätet och öka bokningsbarheten av vår destination. Kunden skall kunna 

boka sin reseupplevelse även på andra välbesökta webbplatser på destinationen och många fler turistföretag skall 

kunna erbjuda sina kunder ett brett utbud av reseanledningar, så småningom även utanför kommunens gränser. 

Det skall bli enklare för både kunden och företaget att paketera. Detta är en fantastisk chans att göra ditt företag 

ännu mer synligt för besökare till Ystad & Österlen och tillsammans bidrar vi till att bli en ännu mer attraktiv, 

interaktiv och tillgänglig destination.  

 

Avtal 

Har ditt företag idag ett avtal med Nordic Travel?  

Då behöver ni inte göra något. Det betyder också att den tidigare provisionen på 16,5 % sänks till 15 % (12 % 

exklusive moms).  

 



Har ditt företag idag ett avtal med Ystads eller Simrishamns turistbyrå? 

Då behöver ni skriva ett nytt avtal med den tekniska arrangören, Nordic Travel. Avtalen med turistbyråerna 

upphör den 20 maj och turistbyråerna kommer att skicka ut nya avtal till er som är berörda. 

 

Har du inget avtal idag men gärna vill vara bokningsbar på visitystadosterlen.se kontakta då oss på Simrishamn 

eller Ystads turistbyrå så hjälper vi dig. 

 

Vi hoppas naturligtvis att ni vill vara med på denna spännande resa med både paketering, kampanjer och 

möjligheter för er till nya affärer. Målsättningen är att hela Skåne skall kunna sälja och boka hela Skåne. 

 

Hör gärna av er angående support, frågor om bokningssystemet eller om ni har andra synpunkter. 

 

Simrishamns turistbyrå        

0414 – 81 93 20 

 

Ystads turistbyrå     

0411 – 57 76 81 

 

Nordic Travel 

0411 – 55 87 25 


