Abooking.com återförsäljare program
Aldrig tidigare har det varit så enkelt att tjäna pengar i ett återförsäljare
program. Vi har två program och du kan vara med i båda. Det finns inga
kostnader att vara med utan du bara registrerar dig på www.abooking.com och
väljer "Återförsäljare" i menyn.

Några frågor och svar
• Vad är Abooking.com?
Med Abooking.com kan ägare hyra ut sin stuga, sitt hus eller sin lägenhet till gäster från
Europa och hela världen. De behåller kontrollen över sitt objekt, de bestämmer när de vill
hyra ut det och de bestämmer själv priset.
Abooking.com är en växande marknadsplatsen för förmedling av semesterboende där ägaren
har tillgång till ett kompetent verktyg för att administrera uthyrningen. Abooking.com är:

Smart ‐ en plats som hanterar hela bokningsprocessen från publicerande av objektet,
bokning, bekräftelser, inbetalning. Objektet blir tillgängligt för bokning för Gäster från hela
världen. Många andra websidor refererar till Abooking.com vilket gör att fler kan hitta
objekten

Enkelt ‐ att registrera objektet går snabbt och enkelt. Det är enkelt för gästerna att söka
boende, att boka och Abooking.com ger Gästerna all information de behöver för att kunna
betala. Gästerna får dessutom påminnelser när det är dags att betala

Tryggt ‐ med bokningskalendern riskerar ägaren aldrig dubbelbokningar, ägaren har full
översikt över alla bokningarna och dess betalningsstatus. Med betaltjänsterna kan kunderna
betala direkt med Visa, Master Card och flera andra betalkort. Ägaren förbinder sig inte på
något sätt och kan när som helst avsluta användandet av Abooking.com
•

Vilka återförsäljarprogram erbjuder Abooking.com?
Abooking.com erbjuder två typer av återförsäljarprogram som är enkla och generösa där den
som önskar kan tjäna pengar på att:
o A. Rekommendera objektsägare till att registrera sina objekt på Abooking.com
När du som Återförsäljare registrerar dig får du en länk som är unik för dig. Denna länk
ger du till objektägarna som använder länken till att registrera sig själv och sitt objekt.
Eftersom ägaren använt din länk kommer du att automatiskt registreras som
återförsäljare för alla de objekt som ägaren registrerar under objektets livstid på
Abooking.com. När någon gäst bokar bostaden via Abooking.com går 2% av
hyreskostnaden till dig som återförsäljare.
o B. Länka från andra websidor till Abooking.com (Affiliater)
Genom att använda den unika Återförsäljarlänken och lägga upp denna på en websida
som en länk till Abooking.com skapas en såkallat Affiliater länk. Abooking registrerar
därmed att en gäst kommit från en annan websida till Abooking.com. För varje gäst
som kommer från din affiliator länk och som bokar ger Abooking.com 1€ per bokad
natt till di.g
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I snitt hyrs en semesterbostad ut för ca SEK 75 000:‐ om året, vissa bostäder hyrs ut för mer
och andra för mindre men enligt exemplet ovan ger detta SEK 1 500:‐ till återförsäljaren, om
återförsäljaren kan förmedla 20 bostäder blir ersättning på 20 x
SEK 1 500:‐ = SEK 30 000:‐, varje år under bostadens livstid
Pengarna kan utbetalas tidigast när det finns 25€ på Återförsäljarkontot samt att du som
Återförsäljare initierat att du vill att en utbetalning skall ske
•

Finns det material som jag som återförsäljare kan använda?
Det finns mycket material på flera olika språk som du kan använda för att marknadsföra
Abooking.com och börja tjäna pengar som Återförsäljare, tänk på att du inte glömmer bort
att använda Återförsäljarlänken, utan den kan vi inte veta att du har rekommenderat
bostadsägaren till Abooking.com och de blir därmed inte registrerad som återförsäljare för
detta objektet.

Gör så här
1. Registrera dig på www.Abooking.com
2. I vänster menyn, registrera dig som en återförsäljare
3. Du kommer att få en speciell länk som du kan använda i allt ditt marknadsförings material
samt på dina websidor (Affiliate)
4. Börja att marknadsföra Abooking.com och förse objektsägarna med din länk och be dom
registrera sitt objekt på www.abooking.com

Du hittar mer information på www.Abooking.com under menyn Återförsäljare

Välkommen som Återförsäljare till Abooking.com
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