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Vem är vi?
 U P P L E V  N A T U R E N  S O M  A L D R I G  F Ö R R  M E D

O W A Y Y

Owayy är en plattform, som samlar

unika ställen med passionerade

värdar och knyter dem till härliga

gäster. Vi sparar våra gäster besväret

med att leta hela nätet igenom för att

hitta de finaste smultronställen i

Nordeuropa.

Hållbarhet och lyx går hand i hand.

Vi vill visa, att du inte behöver korsa

Atlanten för att slippa

rusningstrafiken, den dagliga

planeringen och störiga grannar.

Våra värdar bjuder dig välkommen

till deras smultronställen, som ger

dig minnen för livet. Vi vill, att

man inte ska behöva

kompromissa sin miljöpåverkan

för att njuta av en fantastisk

reseupplevelse.

Tält, mongoliska yurter, stugor,

containers, Airstreamers – vi har

allt. Alla våra ställen är unika och

olika på deras egna sätt. Hos

Owayy erbjuder vi enbart speciella

och exklusiva upplevelser, du

aldrig glömmer. Det är Owayy.
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VAD ÄR FÖRDELARNA?
 

Vårt främsta mål är att visa fram ditt unika övernattningsställe för alla
våra nuvarande och framtida gäster, som letar unika reseupplevelser. I
andra hand är vårt mål att lösa administrativa uppgifter för att göra livet
som värd så enkelt som möjligt för dig – så att du kan fokusera på det
viktigaste – att ge dina gäster den bästa möjliga upplevelsen.

Data från våra värdar visar, att ett partnerskap med Owayy ökar antalet
bokningar och uppmärksamheten kring deras övernattningställen. Ett
partnerskap minskar dessutom tiden som läggs ner på praktiska
uppgifter, då vi ser till, at det är en klar och tydlig kommunikation med
gästen, både förr och efter vistelsen. Owayy tar hand om betalning,
bokningssystem, välkomstbrev, kundsupport och mycket mer.
Dessutom gör vår nyutvecklade plattform, att alla gäster får en trevlig
upplevelse, när de letar efter deras nästa reseupplevelse, och inspirerar
till att gästerna kommer åter till samma ställe eller andra Owayy-ställen.

Hos Owayy erbjuder vi värdefulla partnerskap med fokus på våra värdar och deras behov
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VAD ERBJUDER VI?
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DIN EGEN PROFIL
Hos Owayy har vi utvecklat en ny plattform, som innehåller tidsbesparande funktioner,

som tex ett nytt bokningssystem, en särskild värds-sajt och mycket mer.
 

Din egen värds-sajt

Den nya sajten med login för värdar gör det möjligt att hitta och

ändra informationer i inlägg, addera nya bilder, faciliteter,

merförsäljning och mycket mer. Det blir också möjligt att lägga upp

nya inlägg på egen hand. Dessutom lanseras det inom kort en

funktion, där det blir möjligt att få en samlad översikt över din

omsättning, utbetalningar, bokningar, nätter sålda och mycket mer.

Möjlighet för kalendersynkronisering

Bokningar från olika plattformar som Airbnb och Booking.com

kommer bli synkroniserade och matcha varandras lediga och

reserverade datum, vilket ger en enklare och automatiserad

hantering. Detta minskar tiden, som går åt kalendersynkronisering

och minskar risken för dubbelbokningar. För att använda denna

funktionalitet har vi behov av att importera och exportera iCal länkar

från dina andra kalendrar. Oroa dig inte – de flesta andra

bokningskanaler erbjuder möjligheten att synkronisera enkelt och

säkert.

Fakturering och betalningar

Full översikt över din omsättning samt tidigare och framtida

betalningar. Betalningen sker automatisk vid slutet av varje

månad.
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Vi är färsta års värdpar, som har gått in i glamping-äventyret. Vi är positivt

överraskade över hur många bokningar det har kommit. Tack vare Owayy har

vi kommit ut till riktigt många och vi har nästan enbart fått våra bokningar

därigenomOwayy har fullt ut levt upp till vår förväntningar.  De sköter

bokningarna, pratar med kunder i bokningsfasen och är snabba att svara på

telefon och mejl. Och en vigtig poäng att lägga till är att de skickar pengar i tid

efter varje månad med detaljerad utspecificering av beloppet. Vi hadde aldrig

nått ut till så många gäster själva.

Marianne och Christian från Kimmersøgård

VAD SÄGER VÄRDARNA?
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Jag är ny i glamping och valde Owayy som partner. De är unga, fräscha och

vill mycket gärna hjälpa och bidraga – och gör det. Från 16 juni till slutet på

augusti har de levererat mer än 330 övernattningar till mina 6 tält. Bra

jobbat!!

Morten frän Naturlig Glamping på Korsgården 

Från första mötet med Owayy har vi känt en djup passion för att deras

relationer ska lyckas med en one-of-a-kind servicenivå som är unik och en

sprudlande önskan om att vi som partners når vår fulla potential. Vi har haft

ett unikt samarbete med Owayy och stöder deras progressiva inställning till

marknaden. Vi ger våra varmaste rekommensationer till Owayy – de öppnar

horisonten för många med nytänkande rese- och övernattningsupplevelser.

Vi ser ännu fler bra år framöver med ett starkt samarbete om att bidra till

att våra medmänniskor får bra hälsa hälsa och minnesvärda upplevelser. 

lser.

Rasmus från Thorséng Nature Resort 



Det enda du behöver är ett

övernattningsställe! Har du ett tält,

en trätoppskoja, en mongolsk yurt,

en lavvu, et renoverad

containerhus, en ombygnd

cirkusvagn, en husbåt eller en

annan unik övernattningsställe? Då

är Owayy något för dig!

Email: host@owayy.com

Telephone: + 45 61 40 46 76 

Hur blir jag
värd?
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