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Hvem er vi?
O P L E V  N A T U R E N  S O M  A L D R I G  F Ø R  M E D

O W A Y Y

Owayy er en platform som samler

unikke lokationer og forbinder skønne

gæster med passionerede værter. Vi

sparer vores gæster besværet ved at

gennemsøge hele internettet for nogle

af de bedste lokationer i Nordeuropa. 

Bæredygtighed og luksus der går

hånd i hånd. Vi vil gerne vise, at man

ikke behøver at krydse Atlanten for at

slippe for morgentrafikken, den daglige

planlægning og støjende naboer. 

Vores værter indbyder til skjulte

naturperler, der giver uforglemmelige

minder.

Vi mener ikke, at man behøver at gå

på kompromis med det aftryk man

sætter på miljøet, når man skal have

en fantastisk rejseoplevelse.  Derfor

stræber Owayy efter at tilbyde

bæredygtige rejsedestinationer.  

Telte, mongolske jurter, hytter,

containere, airstreamere - vi har

det hele. Alle vores lokationer er

unikke, og adskiller sig derved fra

andre platforme. Hos Owayy tilbyder

vi kun usædvanlige og eksklusive

oplevelser, man aldrig vil glemme.

Det er Owayy.
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HVAD ER FORDELENE? 

Vores primære mål er at dele dit unikke overnatningssted med alle vores
nuværende og fremtidige gæster, som søger unikke rejsemuligheder.
Data fra vores værter viser at et partnerskab med Owayy øger
opmærksomheden omkring deres lokation og deraf antallet af
bookinger.

Sekundært stræber vi efter at gøre livet som vært nemmere for dig, så
du kan fokusere på det vigtigste: at give dine gæster den bedst mulige
oplevelse. I et partnerskab med Owayy, hjælper vi med at løse dine
administrative opgaver. Dette er med til at nedbringe tidsforbruget på
praktiske opgaver, da vi sikrer en klar og effektiv kommunikation med
gæsten; både før og efter deres ophold. Owayy håndterer booking
system, betaling, velkomstbrev, customer support og meget mere. 

Yderligere sikrer vores platform at alle gæster har en positiv oplevelse
når de søger efter deres næste ophold. 
 

Hos Owayy tilbyder vi værdifulde partnerskaber med fokus på vores værter og deres behov 
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HVAD TILBYDER VI?
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DIN EGEN PROFIL
Hos Owayy har vi udviklet en spritny platform, som indeholder tidsbesparende og

motiverende funktioner, herunder et nyt bookingsystem, eget værtslogin og meget mere 

Værtslogin 

Det nye login til værter gør det muligt at finde og ændre

informationer i sine opslag, tilføje billeder, faciliteter, tilkøb og

meget mere. Værten vil ligeså kunne oprette opslag på egen hånd.

Derudover vil der i den kommende tid blive lanceret en funktion

som giver et overblik over omsætning, udbetalinger, antal

bookinger, antal solgte nætter og meget mere.

Mulighed for kalender synkronisering 

Bookings fra forskellige platforme som Airbnb og Booking.com vil tale

sammen og matche hinandens ledige og reserverede datoer. Dette

sikrer et brugervenligt og automatiseret system, som minimerer tiden  

brugt på synkronisering af kalendere og risikoen for

dobbeltbookinger. For at benytte sig af denne funktion skal vi kunne

importere og eksportere iCal links fra dine andre kalendere. Bare rolig

- de fleste andre booking kanaler tilbyder dette og muligheden for

synkronisering  - nemt og sikkert.

Fakturering og betalinger

Fuldt overblik over din omsætning samt tidligere og

fremtidige  betalinger. Betalingen sker automatisk ved

slutningen af hver måned. 
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Vi er som første års værtspar gået ind i glamping-eventyret. Og det er kommet

bag på os, hvor mange bookinger det er blevet til. Takket være Owayy er vi

nået ud til rigtig mange og har næsten udelukkende fået vores bookinger

derigennem. 

De har levet fuldt op til vores tilfredshed. De sørger for bookingerne, taler med

kunder i bookingsfasen, er rigtig hurtige til at tage telefonen og svare på mails.

Og et rigtig godt og vigtigt punkt mere, de sender penge rettidigt efter hver

måned med udførlig beskrivelse af det fremkomne beløb.  - Vi havde aldrig

nået ud til så mange selv. 

Marianne og Christian fra Kimmersøgård

HVAD SIGER VÆRTERNE?
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Jeg er ny i glamping og valgte Owayy som partner. De er unge friske og vil

meget gerne hjælpe og bidrage - og gør det. 

Fra 16 juni til ultimo august har de leveret mere end 330 overnatninger til

mine 6 telte. Godt gået !! 

Morten fra Naturlig Glamping på Korsgården 

Fra første møde med Owayy, har vi mærket en gennemgribende passion for

at ville deres relationer det bedste, dels med et service niveau som er one-

of-a-kind og dels med et sprydlene ønske om at vi som partnere optimeres

til vores fulde potentiale. Vi har haft et enestående samarbejde med Owayy

og bakker op om deres progressive tilgang til markedet. 

Vi giver vores varmeste anbefalinger til Owayy - de har fat i den lange ende

og åbner horisonten for mange med nytænkende rejse- og overnatnings

oplevelser. Vi ser fremtid endnu flere gode år med et stærkt samarbejde om

at bidrage til at vores medmennesker til et proaktivt helbred og

mindesværdige oplevelser.

Rasmus fra Thorséng Nature Resort 



Det eneste du skal bruge, er et

overnatningssted! Har du et telt, en

trætophytte, en mongolsk jurt, en

lavvu, et renoveret containerhus,

en ombygget cirkusvogn, en

husbåd eller en anden unik

overnatningsmulighed? Så er

Owayy noget for dig.

Email: host@owayy.com

Telefon: + 45 61 40 46 76 

Hvordan
kommer du
igang?
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