Citybreak – vad & varför
Bakgrund
Citybreak är idag Sveriges största bokningssystem och är utvecklat av Visit Technology Group som
är ett svenskt företag baserat i Göteborg. Systemet används av turism organisationer på såväl
lokal- och regional- som nationell nivå, hotellkedjor, privata arrangörer och enskilda anläggningar.
Exempel på användare av systemet är Turistdestinationer i Gävleborgs län, Scandinavian
Xperience, Högakusten.com, Destination Gotland, Visit Dalarna, Visit Sweden, Visit Norway,
Stockholm Visitors Board, Göteborg & Co, Ishotellet, Golf.se m.fl.
Varför ska man vara med?
Redan idag är resor & upplevelser den sektor vars produkter handlas mest på internet och detta
kommer bara att öka. För att bli synlig och bokningsbar i många kanaler är Citybreak det naturliga
valet då du kan kopplas till både lokala, regional och nationella bokningssidor.
Förutom att man får sina produkter bokningsbara som enskild produkt så kan man även
inkluderas i paket skapade av de organisationer man kopplat sig mot. Exempel på sådana paket
är golfpaket, evenemangspaket och aktivitetspaket av olika slag.
Vad kostar det?
Att bli upplagd i systemet kostar inget. Därefter beror kostnaden på mot vilka organisationer man
kopplar sig och vill bli bokningsbar igenom. Kostnaden för leverantörer på Visit Söderhamn är en
bokningskostnad, 15% provision (inklusive provisionsmoms). Alltså har man ingen kostnad förrän
det väl görs en bokning.
Vilken teknik behöver jag?
Citybreak är internetbaserat så man behöver ha tillgång till internet och mejl regelbundet för att
kunna sköta sin del av systemet. Varje anläggning får en login och kan därigenom sköta priser,
tillgänglighet med mera samt via sin vanliga e-mejladress ta emot bokningar.
Vad krävs av mig?
För att läggas upp i systemet:
Skriva på ett avtal med en arrangör, i detta fall Visit Söderhamn, och till dem tillhandahålla texter,
bilder, priser etc.
När jag finns i systemet:
Framför allt så krävs det att man sköter sin tillgänglighet, både när det gäller att öppna och
stänga sin tillgänglighet.
Vad gör jag för att bli upplagd i Citybreak?
Kontakta Visit Söderhamn:
info@visitsoderhamn.se eller 0270-753 53 så skickar vi avtal samt info om vad vi behöver för
uppgifter för att göra dig bokningsbar.
Citybreak ansvarig på Visit Söderhamn:
elin.forsell@soderhamn.se eller 0270-753 54
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