Abooking.com
Abooking är en internationell tjänst för att enkelt publicera
hus, stugor, lägenheter mm. för gäster från hela världen.
Genom att ansluta till Abooking kommer du att kunna öka din
beläggning på ditt objekt avsevärt.
Det bästa är att de har inga kostnader för tjänsten förrän en
bokning sker via Abooking. Abooking tar du en bokningsavgift
på 10% av bokningen. Det finns inga andra avgifter.

Hyr ut ditt hus ,
stuga eller lägenhet
Smart, Enkelt & Billigt

Det är snabbt och enkelt att lägga upp sitt objekt och skulle du
behöva hjälp så kan vi hjälpa dig att registrera huset på
Abooking.
 Vi erbjuder en nationell och internationell marknad
 Du kan själv välja när du vill och hur ofta du vill hyra ut ditt
hus
 Inga bindningstider, du bestämmer själv
 Abooking är inte bara en annonsplats, den effektiva
bokningskalendern håller reda på alla dina bokningar för
att undvika risken för dubbelbokningar
 Abooking ger dig rapporter, påminnelser och statistik som
gör att du enkelt kan följa upp verksamheten
 Du kan administrera hela din uthyrningsverksamhet från
Abooking.com
 Gästerna får bokningsbekräftelser inklusive
betalningsinformation till ert bankkonto/giro
 Med Abooking kommer uthyrningen att öka på ditt
hyresobjekt

www.abooking.com

Lägg upp ditt eller dina objekt redan idag

Den internationella bokningstjänsten som ökar beläggningen
Abooking är även en bokningstjänst som används av
stugbyar, campingplatser, vandrarhem mm. Kontakta oss för
mer information

www.abooking.com

men minskar administration
Sommar
Höst
Vinter
Vår

Vill du börja att hyra ut ditt hus eller är du intresserad
av att öka beläggningen på ditt uthyrningsobjekt ?

Har du aldrig tidigare hyrt ut
ditt hus?
Att hyra ut sitt hus är en möjlighet till
extra intäkter som t.ex. kan betala av
kostnader relaterade till huset. Vi har
flera husägare vars hus är helt
självfinansierade genom Abooking.
Att hyra ut huset täcker intäkterna,
räntor, amorteringar och underhåll. På
vår websida hittar du många bra tips
om hur du går till väga för att vara redo
att hyra ut huset. Att hyra ut ett hus
innebär att du har möjligheten att träffa
människor vilket är spännande och
lärorikt.
Vi har under många år arbetat inom
turistnäringen och av uthyrning av hus
och majoriteten av de husägare vi talar
med är mycket positiva till att hyra ut
sitt objekt.
Tidigare har några hyrt ut till vänner
och bekanta men genom Abooking.com
har husägaren full kontroll över alla
moment och kan hyra ut till en bredare
nationell och internationell marknad.
Vår personal är utan kostnad behjälplig
att registrera hyresobjektet på
Abooking.com. Det bästa av allt är att
det inte finns några kostnader för att
publicera sitt hus. Vår modell bygger på
att vi tar en mindre avgift 10% på
hyresavgiften som gästen betalar.
KONCEPTET BASERAS PÅ
ATT DU SOM HUSÄGARE
HAR KONTROLL SAMT ATT
KOSTNADERNA OCH
ADMINISTRATIONEN SKALL
VARA MINIMALA
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Vad är Abooking.com
Abooking.com har varit tillgänglig på
marknaden under många år och har
förmedlat många härliga semesterbokningar. Abooking.com strävar efter att
med minimala kostnader för husägaren ge
maximala möjligheter att marknadsföra och
administrera sitt hus samt att göra det
enkelt för gästerna att hitta och boka.
Abooking.com är ett marknadsledande
bokningssystemen på den internationella
arenan. Genom Abooking.com är det enkelt
att söka och hitta de lediga objekt som finns
inom det önskade geografiska området och
inom önskad tidsperiod. Självklart har du en
länk direkt till ditt objekt som du kan
använda i annan marknadsföring.

Ambassador for the area
through your property
Abooking är ett kompetent bokningsverktyg
som ger dig allt det administrativa stöd som
du behöver. Du har full tillgång till din
kalender och bokar enkelt en
ägarreservering om du vill använda objektet
för eget bruk. Inga kostnader utgår för
ägarreserveringar när du själv vill nyttja ditt
objekt. Gästerna kan enkelt välja de
perioder som de vill boka utifrån de
förutsättningar som du som ägare
definierat. Du bestämmer dina egna
säsonger, priser, mängdrabatter mm.
Bilder, Video & Broschyrer
Du kan enkelt lägga till bilder som visar hur
ditt objekt ser ut. Bilderna blir publicerade
tillsammans med objektet och de potentiella
gästerna kan bläddra och titta på bilderna.
Det är även möjligt att göra filer tillgängliga
för att ge mer information, det kan vara en
informationsbroschyr, video film eller något
annat som kan öka gästernas intresset för
objektet. Abooking.com är den optimala
platsen för dig som vill öka beläggningen
och minska administrera av ditt hyresobjekt.

Lite fakta
• Abooking.com är tillgängligt på flera språk och vi ökar hela tiden antalet
tillgängliga språk
• Abooking.com är det bokningssystem som expanderar snabbast på
marknaden
• Abooking.com har en av de lägsta kostnaderna för husägaren för att hyra ut
sina objekt gentemot motsvarande bokningssystem på marknaden

ABOOKING.COM
Att använda Abooking gör att
det är enkelt och smidigt att
hyra ut ditt objekt. All
administration sköts enkelt
från Abooking och det är
aldrig någon risk för
dubbelbokningar. Kunderna
ser direkt vad som är ledigt
och kan därmed enkelt boka
sin vistelse

• Som husägare väljer du själv när och hur mycket objektet skall
hyras ut samt att du själv definiera dina säsonger och
de priser som respektive säsong skall ha
• Som husägare är det snabbt och enkelt att uppdatera
informationen om ditt hus, detta kan du göra när du
vill. Du kan när du vill ändra i prislistan Bokningar
som redan ligger inom den period du ändrar påverkas
givetvis inte men alla nya bokningar påverkas
• Vår översättningsservice kan för en låg avgift hjälpa
dig att översätta husets information till önskade språk
• Abooking är tillgängligt för gäster och hyres objekt från hela världen
• Bokningskalendern visar husets tillgänglighet för gäster, gästerna väljer
tillgänglig period och bokar direkt i Abooking.com
• Alla kostnader visas för gästen innan bokning görs samt visar när betalning
skall betalas in
• Gästerna kan kommunicera direkt med husägaren eller värden via
bokningssystemet för kompletterande information

BOKNINGAR
Alla bokningar hanteras via
Abooking som skickar ut
bokningsbekräftelser till
gästerna och till husägaren.
Som husägare är du därför
alltid uppdaterad och kan gå
in i bokningskalendern för att
se om huset är ledigt eller
bokat. Abooking support
hjälper kunderna om det
skulle uppstå några problem
med Abooking

• Kunderna bokar själva sin vistelse direkt på Abooking.com. Systemet håller
reda på alla bokningar och därmed är det inte möjligt att dubbelboka
• Betalning sker direkt till husägarens, till ett definierat konto
• Bokningsbekräftelse skickas till gästen, husägaren och till de epostadresser som angivets vid registrering. Bekräftelsen innehåller all
information som behövs för gästen samt för husägaren och husvärdar

ETT MUSKLICK
FRÅN DIG

• Husägarens bokningskalender ger med sina färgkoder information till
husägaren avseende tillgänglighet, ankomst, avresa, betalningsstatus och
ägarbokningar

Du är nu endast några
musklick från att börja
registrera ditt hyresobjekt på
Abooking.com

• Husägaren markerar själv i Abooking.com när betalning skett. Bekräftelser
skickas ut till gästen så att dessa vet att betalningen kommit fram.
Påminnelser skickas till husägaren att kontrollera sitt konto att betalning
skett på utsatt datum

Abooking.com är även en
bokningstjänst som används
av stugbyar, campingplatser,
vandrarhem mm.

• Abooking ger dig som husägare rapporter med information och statistik
över dina uthyrningsobjekt

Kontakta oss för mer
information

• Du som husägare har full kontroll och bestämmer själv över dina objekt
• Det finns inga bindningstider och tjänsten kan när som helst avbrytas,
dock måste hänsyn tagas till gäster som bokat objektet.

info@abooking.com
www.abooking.com

