Dokumentation av

Utvecklingsblock 1, 22 nov
Ett gediget jobb har gjorts av många representanter för både näringsliv, det oﬀentliga
och andra intressenter för att ta fram en strategi för Halmstads besöksnäring - för er!
Hur blir det bättre än så? Nu har det blivit dags att ta den här från en skrift till en
mängd actions som levandegör och förverkligar strategin. Detta dokument
sammanfattar insikter och klokskaper från Utvecklingsblock 1 som arrangerades 22
november på Gullbrannagården. Temat för eftermiddagen var produktutveckling och
lönsamhet.
Strategi 2030 – så ska vi bli en mer attraktiv destination - med sommarkänsla året runt. Carina
Jakobsson, projektledare Destinationsutveckling, inledde eftermiddagen med raketsammanfattning
av strategin. Strategin hittar du här:
https://www.destinationhalmstad.se/download/18.78ac2b4d1644569b7331d5e5/1531229999068/
HSTD_2030_folder_TRYCK_Utan_Skärmärken.pdf

Torbjörn Backlund. Inspiration:
Ramsvik - saltstänkta äventyr
Att utveckla företag och mer lönsamhet är kul och inget en ska
skämmas för!
Idag har Torbjörn 131 stugor, 30 campingstugor, det är öppet 5
månader om året maj-sept, en restaurang vid stranden som omsätter
28 % av totalomsättningen. 8-faldigat omsättningen sedan 1999 och
idag en vinstmarginal på 23 %. När det är fullt har de 600 gäster och
40 000 gäster/år. 37 anställda, 5 st året runt. Gästerna är barnfamiljer
och par med utflugna barn. Under lågsäsong är det naturälskare,
bröllop och skolor.
Torbjörn Backlund: torbjorn@ramsvik.nu, 0705-503158
https://www.ramsvik.nu/

1. Snabb repetition från sist
Det är roligt att tjäna pengar!
Mål: fler säsonger. För att lyckas krävs det nya reseanledningar, paket och event.
Hur: Let´s go outdoor: vandring viktigast, sportfiske och mycket mer.
Ramsviksmodellen: en samarbetsmodell mellan mat, bo, göra som skapar en attraktiv
destination. Boendeföretaget i Ramsviksmodellen är drivande.
Boendet i sig är ingen reseanledning.
Aktiviteterna höjer värdet på upplevelsen och du kan du ta bättre betalt för boendet!

Övning Ramsviksmodellen
– undvik att bli hemmablind genom att kartlägga närområdet
• Placera ditt eget företag i mitten och
börja kartlägga ditt närområde/ditt
ekosystem.
• Om du är ett aktivitetsföretag, vilka
boendeanläggningar finns i din
närhet?
• Vilka restauranger finns?
• Vilka skulle du kunna ingå lönsamma
partnerskap och samarbeten med?
• Vilka bör du vara god ambassadör för,
som kan vara en god ambassadör för
dig?

2. Fördjupning om ”Vem är min
konkurrent?”
Vi konkurrerar om gästernas plånbok inte med varandra! Plånboken kan gästerna göra
vad de vill med: byta bil, renovera köket eller semester = bra för oss! Gästen kan välja
Thailand, Kroatien eller Sverige. Vinter? Sommar? Gotland, Dalarna, Västkusten eller
Bohuslän! Det finns många val och fram till att gästen har valt just vår destination bör vi
samarbeta och inte konkurrera.
Är det bra eller dåligt för mig om grannens stugor – alla logialternativ är usla? Nja…
kvalité på hela platsen höjer värdet på destinationen = dess attraktivitet ökar!
Ju bättre alla är, desto bättre destination och desto större pott pengar att dela på!
Vi konkurrerar om gästens upplevelse av vårt företag oavsett vad de andra levererar.

3. Företagsekonomi: 3 grundläggande
begrepp
Rörliga kostnader: är kostnader som direkt rör det vi säljer! Säljer jag en hamburgare
är de rörliga kostnaderna t.ex. bröd, ketchup och kött.
Fasta kostnader: är kostnader vi har oavsett jag säljer en hamburgare eller ej.
Personal, fastigheter, kläder, ränta mm.
Täckningsbidrag (TB): den del av intäkterna som överstiger de rörliga kostnaderna!
Är TB mer än 0 kr är det en god aﬀär! Har du redan täckt dina fasta kostnader är
hela TB vinst! Det kostar att inte sälja!
”En outhyrd stuga är inte tom. Där bor fortfarande dina fasta kostnader”.

4. Tilläggsförsäljning
”Det är strösslet på glassen som gör det”
Jobba hela tiden med ett marginaltänk! Ytterligare en stuga uthyrd – rakt in på sista
raden. Fyll buﬀékvällarna och evenemangen. Säsongsförlängning och tilläggsförsäljning.
Vi kan inte sälja våra produkter imorgon. Därför ska det vara sålt/fullt idag.
Det är enklare att fortsätta att sälja till den gäst som redan börjat att köpa: kom på
torsdag istället för fredag, köp en hamburgare, hyr våra lakan, ”inte ska du väl städa på
din semester – låt oss göra det åt dig”, ta kaﬀe på maten, åk på fisketuren, köp vår
krabbfiskeguide, en öl till, en finare flaska vin, ”stug-kit” (handtvål, disktrasa, toapapper),
middag vid ankomst, frukostbuﬀé, uppgraderingar (en fantastisk produkt!), hink och håv,
flipperspel, vattencyklar… Detta är det som skapar vinst!
Tips: Glöm inte att nyttja RUT-avdraget, du som säljer stugor och städning!

4. Tilläggsförsäljning: tricks och tips
Tricks: Få gästen att öppna plånboken flera gånger. Gästen ska betala när de bokar (oktoberlönen), de får ett
mail i januari (boka gärna en grillafton), nytt mail i maj (nu kommer ni snart hit – vill ni vara med på vår
fisketur). Vid ankomst har de en het ny välfylld plånbok med sig!
Fler tips:
Ju mer gästen köper desto bättre semester får gästen och vinstmarginalen blir bättre!
Gör tilläggsförsäljningen naturlig: ”Har ni bokat bord till vår räkafton – det finns 5 platser kvar” Ge dig inte –
tipsa fler gäster istället för att rea ut dem.
”Det här vinet är riktigt gott – västkusträkorna förtjänar verkligen ett gott vin”
”Lite molnigt idag – en perfekt dag för att åka ut på sjön och ta en kobbedag… hyr en båt av oss”.
Engagera personalen i sälj: All personal har försäljning som första uppgift i sin skriftliga
uppdragsbeskrivning.
Introduktionsutbildning: Må – on, vecka 25 är det intro-utbildning för all personal, det är svårt att få med sig
alla anställda och det viktigaste är att mellancheferna har en god säljvana och inspirerar alla andra. Det
smittar av sig!

4. Tilläggsförsäljning - övning
Samla personalen (eller några andra som vill hjälpa
dig) och gör denna övning i 10-15 min.
• Skriv ner vad er kärntjänst är, t.ex. stuguthyrning.
• Skriv ner redan befintliga tilläggstjänster. 1 min.
• Generera tillsammans idéer på möjliga andra
tilläggstjänster. 3 min.
• Om detta vore en mycket exklusiv produkt/tjänst
- vilka tilläggstjänster skulle kunna finnas? ca 3
min
• Om detta vore en naturtematisk produkt - vilka
tilläggstjänster skulle kunna finnas?
• Hitta på fler dimensioner som får er att tänka
nytt.
• Ha kul!

5. Prissättning
Höj priset! Höj allt med 5 %.
Prishöjningen som du INTE gjorde i somras - den kommer du aldrig få
igen.
”Om inte var 10e gäst vänder i dörren för att det är för dyrt – då är det för
billigt!”
”Har du en kö utanför dörren – då är du för billig.”
Det som är gratis är ingenting värt. Sätt ett pris och sedan kan du ge bort
det. Då blir det en gåva.

5. Prissättning forts…
Lämna din egen plånbok hemma - varje gäst kan bedöma om hen vill och kan köpa din produkt eller inte.
Sätt priset och var observant för vad gästerna tycker.
Var tydlig med vad saker kostar! Sätt ut priserna klart och tydligt – en gäst blir bara osäker om det inte står
och då vill de inte ens fråga.
Priset är en del av upplevelsen! Det finns en stor grupp som alltid vill ha det dyraste alternativet. Billigt är
dåligt och dyrt är bra. Det dyraste går alltid först. Tänk på att sätter jag ett högre pris ökar även gästens
förväntan.
Du ska alltid ha tre alternativ på produkter: öl och vin. Det finns också en stor grupp som alltid tar
mellanalternativet.
Det vin du har bäst TB på (det som är bäst ekonomiskt förmånligt för dig) – det vinet ska ha det näst lägsta
priset på vinlistan. Det vinet köper flest människor.

6. Prisdiskriminering
Diskriminera mera! Låt efterfrågan och inte dina kostnader styra dina priser.
Konsumentöverskottet = Skillnaden mellan vad din gäst var villig att betala och vad du
nöjde dig med att ta emot. Vill du ge bort det?
Ta olika priser för samma sak! Det gäller att sälja rätt produkt, vid rätt tillfälle, till rätt pris
till sätt person! HÄR finns pengar att hämta!
Exempel på hur du kan göra: säsongsprissättning förstås! Havsutsiktstillägg, Grupper
(enkel, dubbel, flerbädd), Villkorad förmån (fri avbokning, återvändarerbjudande),
Midsommar (min. tre – fjärde gratis), gör paket och baka in saker som är gratis och saker
som inte går att köpa. Privat bastu 500 kr. Kaﬀe 24 kr. Kaﬀe på maten 12 kr. Ölen blir dyrare i
v 29…
Tips: bäst i Sverige på Revenue Management: Anders Johnsson – följ hans blogg på
besöksliv: http://www.besoksliv.se/blogg/anders-johansson/

6. Prisdiskriminering – uppgift
Samla personalen (eller några andra som vill
hjälpa dig) och gör denna övning i 10-15 min.
• Skriv ner tjänsten/produkten som ni ska
laborera med.
• Skriv ner de kunder ni har idag kopplat till
produkten/tjänsten.
• Diskutera vilka olika priser ni skulle kunna sätta
till dessa kunder. Dyker det upp möjliga nya
kunder när ni diskuterar, så skriv in dem med.
• Motivera hur ni tänker.
• T.ex. Fyrbäddsstuga i skogen för en familj kan
säljas för 1000 kr. Samma stuga kan säljas som
en romantisk tillflyktsort för två för 2000 kr.

ÖVNING: SKAPA – KASTA – BEHÅLL
• Vad behöver DU göra för att lyckas
med din lönsamhetsutveckling?
• Det handlar säkerligen om att du
behöver investera tid. Upplever du
inte att du har en massa överskott av
tid, tid som bara ligger och väntar på
att få förbrukas, då kan du ha behov
av ett verktyg som vi kallar för SKAPA
KASTA BEHÅLL.
• Vad av det du gör på en vecka kan du
SKAPA (utveckla), Kasta (göra dig av
med) och Behålla för att frigöra tid för
din lönsamhetsuteckling.

Föreläsning om Timbanken:
Calle Lindblom, Destination Halmstad
Peter Mårtensson, Konsult från Timbanken
Timbanken är ett stöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta
ett.
På https://www.timbanken.se/halland finns all information om hur du anmäler dig.
Här finns även alla upphandlade konsulter (52 st inom 7 olika områden) och vad de
kan.
Det är enkelt, kostnadsfritt för oss i Halland och du får 5 timmars konsultation varje
år. Hör en företagare berätta om sin upplevelse av Timbanken:
https://www.youtube.com/watch?v=drK3pXSrJW4

Utcheckning – dessa känslor tog deltagarna med sig:

Moderatorer

Johanna Skantze
The Connector

Anna Linton
The Creator – dagens
dokumentatör

Lovisa Jacobsson
The Mover –dagens
moderator

TACK för idag.
NU KÖR VI VIDARE!
23 jan kl 9-13 på Tylebäck

Moderator: Lovisa Jacobsson
Dokumentatör: Anna Linton
www.wearelaja.com

Arrangör:
Destination Halmstad.

