Att lyckas med uthyrningen
Tillsammans uppnår vi mer

Stugsemester

Information för stugägare

Innehåll
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▸

Vad är INTER CHALET?

▸

INTER CHALET – din kompetenta partner

▸

Försäljning och marknadsföring

▸

Webben och interchalet.com

▸

Du är intresserad av ett samarbete?

▸

Vår service för dig

▸

Kontakt

Vad är INTER CHALET?
INTER CHALET är ett av de största internationellt verksamma företagen när det gäller uthyrning av fritidshus och semesterlägenheter. Företaget grundades 1974 och har sitt säte i
Freiburg i Breisgau, Tyskland.

Utveckling
▸ 1994

Resenärer:
Omsättning:

Utbud

fler än 26.000 fritidshus och semesterlägenheter

Resmål

15 länder i Europa samt Florida/USA

Resenärer

790.000 gäster år 2018

Omsättning

130 miljoner Euro/1218 miljoner kronor år 2018

Team

270 medarbetare i Tyskland och andra europeiska länder

316.000
47 milj. €

▸ 2000

Resenärer:
Omsättning:

550.000
86 milj. €

▸ 2006

Resenärer:
Omsättning:

654.000
99,5 milj. €

▸ 2010

Resenärer:
Omsättning:

847.000
127 milj. €

Presentation på internet och i 7 kataloger
▸ 2018

Försäljning

online, via resebyråer och per telefon och e-mail

Resenärer:
Omsättning:

790.000
130 milj. €
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INTER CHALET – Din kompetenta partner
Marknaden för fritidshusuthyrningen har under de gångna åren visat en tillväxt över det
genomsnittliga. Vänd dig med förtroende till INTER CHALET och hyr även du ut ditt fritidshus/din semesterlägenhet!
Kompetens, ärlighet och över 45 års erfarenhet är kännetecknande för INTER CHALET.
Dra nytta av den service som INTER CHALET erbjuder, helt utan kostnad.
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▸

Kompetent och pålitligt stöd av en kontaktperson som talar ditt språk

▸

Framgångsrik uthyrning med beläggning över genomsnittet, även under lågsäsong

▸

Säkra hyresintäkter och punktliga, regelbundna utbetalningar

▸

Alltid up to date med hjälp av INTER CHALETs partnersidor - på din egen
online-partnersida uppdateras all viktig information kring samarbetet med
INTER CHALET dagligen: www.interchalet.com/uthyrning

Försäljning / marknadsföring
Våra försäljningskanaler

Vad gör vi för en framgångsrik uthyrning
av ditt fritidshus/din semesterlägenhet?

▸
▸

▸

▸

▸

▸

▸

Vi är alltid närvarande på alla distributionskanaler, såväl online som offline

▸

Vi samarbetar internationellt med fler
än 7.000 resebyråer

▸

Vi optimerar kontinuerligt positioneringen på Google
Vi annonserar i alla viktiga tyska
dagstidningar
Vi skickar regelbundet nyhetsbrev till
över 100.000 kunder och resebyråer

▸

Vi deltar med egna montrar på alla
viktiga turistmässor i Tyskland
Vi levererar aktuellt informationsmaterial till fler än 10.000 redaktioner
och online-agenturer
Vi arrangerar gemensamma aktioner
med regionala och internationella
turistorgansationer

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Casamundo
Airbnb
Booking.com
Homeaway
E-domizil
Tourist-online
Fewo-direkt
HomeToGo
TUI TravelCenter
Thomas Cook resebyråer
DERPART resebyråer
Wolters
och många fler

Du finner oss också på:
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Webben och interchalet.com
▸

interchalet.com

▸

interchalet.co.uk

▸

interchalet.fr

▸

interchalet.it

▸

interchalet.es

▸

interchaletvakantiehuis.nl

▸

interchalet.pl

Varifrån kommer
våra bokningar?
▸

70 % via Internet

▸

20 % via resebyrå

▸

10 % via telefon, fax etc.
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Genom INTER CHALET får du fördelen av försäljning via internet och därmed ökande
bokningsantal samt stor omsättningsökning.

Ditt hus görs tillgängligt för bokningar dygnet runt årets alla dagar
på interchalet.com
▸ i genomsnitt 150.000 besökare per vecka
▸ webbplats på tyska, engelska, franska, italienska, spanska, holländska och polska
via fler än 2.500 onlinepartners
▸ nationellt och internationellt
▸ till exempel: Casamundo, Airbnb, Booking.com, Homeaway, E-domizil,
Tourist-online, FeWo-direkt, Opodo, Thomas Cook, TUI, Wolters
via Inter Chalets mobila webbplats
▸ enkelt att söka och boka
via sociala medier
▸ till exempel: Facebook och Instagram

Är du intresserad av att samarbeta med oss?
Då tar du kontakt med oss.
▸

Vi besöker dig och besiktigar fritidshuset/semesterlägenheten

▸

Vi ger utförliga råd

▸

Vi upprättar ett konkret kontraktsförslag (kontraktets löptid 1 år)

Kommer ett kontrakt till stånd, ombesörjer vi ett kvalitativt bildmaterial och sammanställer
en detaljerad beskrivning av ditt fritidshus/din semesterlägenhet för presentation på internet och/eller i katalog – allt detta utan kostnader för dig.

Stug- och lägenhetsägares
omdömen
Paolo Osella,
Asti, Italien
”INTER CHALET är en pålitlig och
seriös partner, jag är mycket
nöjd med beläggningen på mina
tre semesterlägenheter och
uppskattar mycket den punktliga betalningen.”

interchalet.com sida 7

Vår service för dig
Stugägaråsikt

Om du bestämt dig för ett samarbete med INTER CHALET kan du vänta
dig följande service

Alain Lorin,
Grasse, Frankreich
„Vi förlänger vårt kontrakt
med INTER CHALET sedan
många år, alltid till vår fulla
belåtenhet. Vi glädjer oss åt
det givande utbytet som vi
har med INTER CHALET och
den goda servicen.“
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▸

Klart formulerade och lättbegripliga
kontraktsvillkor

▸

Allt arbete (inklusive förfrågningar och
annan brevväxling) i samband med
bokningen sköts av INTER CHALET

▸

Punktlig månatlig betalning

▸

Regelbunden kontakt med den
ansvarige medarbetaren (product
manager). Personliga samtal

▸

Kontakt med erfarna, svensktalande
medarbetare på den tyska bokningsavdelningen ansvariga för ditt hus/din
lägenhet

▸

Fri tillgång till allt material som
underlättar uthyrningen: stugregler,
poolregler, inventarielistor, kvittoblock

abc

▸

▸

Snabbt besked vid bokningar: gästens
namn, den bokade tiden, eventuella
önskemål osv.
Sammanställning över samtliga bokningar, kundinformation och omsättning,
finns tillgänglig på våra partnersidor på
webben

▸

▸

Säkra hyresintäkter: Skulle en bokning
annulleras, lyckas vi i regel vidareförmedla. Om inte utbetalas en ersättning
på upp till 80 % av hyresbeloppet

Stug- och lägenhetsägares
omdömen
Hans Zitzelsberger,
Bischofmais, Tyskland
”I INTER CHALET har vi hittat en
kompetent och tillförlitlig partner. Samarbetet löper precis som
vi har önskat oss. Enkelt och
okomplicerat. Vi rekommenderar
gärna INTER CHALET vidare”.

All vår service står till ditt förfogande
utan kostnad

Omgående information om gästens
synpunkter

Foto: © El Gaucho, www.fotolia.de

▸
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Exempel på Internetpresentation
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Kontakt

Danmark

Finland

Gabriele Michael
g.michael@interchalet.com
+49 (0)761 2100 302
+49 (0)761 2100 251
Tyskland
Wenche Altendorf
w.altendorf@interchalet.com
+49 (0)761 2100 314
+49 (0)761 2100 251
Florida/USA
Amira Pedersen
a.pedersen@interchalet.com
+49 (0)761 2100 196
+49 (0)761 2100 199
Frankrike
Charlotte Mazouz
c.mazouz@interchalet.com
+49 (0)761 2100 129
+49 (0)761 2100 199
Italien
Evelyn Brazda
e.brazda@interchalet.com
+49 (0)761 2100 215
+49 (0)761 2100 176

Kroatien
Hansjörg Ruf
h.ruf@interchalet.com
+49 (0)761 2100 232
+49 (0)761 2100 176
Nederländerna
Werner Schäper
w.schaeper@interchalet.com
+49 (0)761 2100 126
+49 (0)761 2100 176
Norge
Andreas Fritsche
a.fritsche@interchalet.com
+49 (0)761 2100 211
+49 (0)761 2100 251
Österrike
Mario Böser
m.boeser@interchalet.com
+49 (0)761 2100 209
+49 (0)761 2100 196
Portugal
Sabine Aisake
s.aisake@interchalet.com
+49 (0)761 2100 124
+49 (0)761 2100 199

Sverige
Susanne Hopp
s.hopp@interchalet.com
+49 (0)761 2100 305
+49 (0)761 2100 251
Schweiz
Eva Münnich
e.muennich@interchalet.com
+49 (0)761 2100 128
+49 (0)761 2100 199
Spanien
Antje Kuss
a.kuss@interchalet.com
+49 (0)761 2100 206
+49 (0)761 2100 199
Tjeckien
Werner Schäper
w.schaeper@interchalet.com
+49 (0)761 2100 126
+49 (0)761 2100 176
Ungern
Petra Booz
p.booz@interchalet.com
+49 (0)761 2100 301
+49 (0)761 2100 176

HHD GmbH | INTER CHALET
Postfach 5420
79021 FREIBURG
DEUTSCHLAND
+49 (0)761 2100 77
+49 (0)761 2100 154
info@interchalet.com
www.interchalet.com
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Stugsemester

HHD GmbH | INTER CHALET
Postfach 5420
79021 FREIBURG
DEUTSCHLAND
+49 (0)761 2100 77
+49 (0)761 2100 154
info@interchalet.com
www.interchalet.com
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