
Skapa upplevelser som 
verkligen säljer 

Så kan du ta mer betalt 
& samtidigt få nöjdare kunder



”allt fler vill uppleva 
den svenska naturen”



”Fler borde komma hit 
och upptäcka allt det fantastiska 
som finns att uppleva i vår bygd”



”Det finns en stor potential 
i att utveckla naturturismen 

runtom i sverige”



”Fler är beredda att betala för 
naturupplevelser”



”Vi behöver 
fler produkter 

på hyllorna”

”Och så behöver vi bli bättre på 
att ta betalt”



”Vi måste bli bättre på att 
samverka och paketera”



”Frågan är ju bara hur vi ska 
lyckas nå ut?”



”Nu hoppas vi att svenskarna 
ska upptäcka sverige!”



”Nån borde ta tag i det här”



Jag Sänder live 
från Svärdsjö!



2015



Wildlife adventures in Sweden





Sápmi nature lodge Kolarbyn Ecolodge

Sarek nationalpark Korså Forest Camp



Jokkmokk

Skinnskatteberg



www.wildsweden.se

Webb-plattform

Onlinebokningssystem

Hemsida på svenska & engelska



Svara i chatten

Några frågor?





”hur mycket kan man ta 
betalt för en guidad 
vandring med fika?”



Guidad vandring 
med fika



Guided nature walk 
with Swedish fika



Guided nature walk 
with camp fire 
dinner



Guided nature walk 
with camp fire 
dinner by a lake



Guided walk in the jungle
Guided walk in the jungle 
to a waterfall

500 kr per person 500 kr per person



Guided walk in the jungle
Guided walk in the jungle 
to a waterfall

500 kr per person 650 kr per person



Explore the forest 
with a guide, and 
enjoy a camp fire 
dinner by a lake



Explore the forest 
together with me, 
and enjoy a camp 
fire dinner by a lake



Explore Backa nature 
reserve together 
with me, and enjoy a 
camp fire dinner by a 
lake



Explore Backa nature 
reserve together 
with me and learn 
the art of cooking 
over open fire



Nature walk & 
wild cooking course 
 
Explore Backa nature reserve together with me 
and learn the art of cooking wild food over 
open fire. 
>> Read more



Nature walk & wild cooking course 
Explore Backa nature reserve together with me and 
learn the art of cooking wild food over open fire. 
>> Read more



Nature walk & wild cooking course 
Explore Backa nature reserve together with me and 
learn the art of cooking wild food over open fire. 
>> Read more



Guidad vandring 
med fika

Nature walk 
& wild cooking





Del 1: Skapa upplevelser 
som verkligen säljer

Del 2: Så kan du ta mer 
betalt & samtidigt få 
nöjdare kunder



Del 1: Skapa upplevelser 
som verkligen säljer



Vad är en upplevelse?



Vem kan arrangera 
upplevelser? 
!vandrarhem: Fackelvandring till magisk sjö 
!guide: Fota ekorre från gömsle 
!förening: Lär dig plocka svamp med Helena Björnström 
!Museum: Vandra med spöken runt skogskyrkogården 
!restaurang: Kurs i att dekorera tårtor 
!GårdsButik: Lär dig baka tunnbröd



Skapa en wow-
upplevelse

Leverera en 
wow-upplevelse



Vad är problemet? 
! Vi erbjuder cykelturer, vandringar, harjakt och 

paddling i vackra omgivningar 
! Hör av er till oss för att komma fram till en lösning 

som passar er 
! Vi skräddarsyr gärna paket enligt era önskemål. 
! Vår devis är att inget är omöjligt 
! Pris enligt överenskommelse 
! Välkomna att höra av er!



1. Våga skapa upplevelser 
som är anpassade till en 
smal målgrupp









målgrupp



vilka gäster vill du vill ha?



Vilka gäster vill du ha?



Svara i chatten

vilka gäster vill du vill ha?



Min Målgrupp



Min favoritgäst



Här är min favoritgäst 
för vargturen

Kristin



målgruppsanpassad 
upplevelse underlättar 
! hur upplevelsen ska Presenteras 

! var upplevelsen ska marknadsföras och säljas



Hur ska potentiella 
kunder kunna veta om 
dina erbjudanden passar 
just dem?



Innan du utformar en 
upplevelse - Skapa en 
tydlig persona 
! Intressen 
!Vad brinner de för? 
!ålder 
!Bakgrund 
!Vad vill de få ut av att komma till dig?



2. Var tydlig med vad som 
gör din upplevelse unik



3. Gör upplevelsen så 
interaktiv som möjligt 
! Involvera deltagarna i vardagliga saker 

! Låt gästerna Ställa frågor 

! Be gäster hjälpa till 

! Lära sig baka pinnbröd eller rykta hästarna 

! Bygga en fågelholk, ta hand om disken



4. Förstå vad som gör att 
din kund bokar 
! Att kunden hittar upplevelsen 

! Wow-effekten 

! Att upplevelsen Löser kundens problem 

! Förtroende för säljaren 

! Tydlighet vad man får 

! Enkelt att boka & avboka



Attraktivt & tydligt?



Attraktivt & tydligt?



”Vi skräddarsyr efter varje kund.” 

”Vi anpassar oss efter kundens önskemål.” 

”Det beror lite på vädret.”

svårt att sälja



Undvik alla frågor 
! Är det långt att gå? 

! När är det bäst att komma? 

! Måste man ha ridvana? 

! Kan en 8-åring vara med? 

! Hur kommer jag dit?



Beskriv produktens 
fördelar & detaljer



Beskriv produktens 
fördelar & detaljer 
Huvudbild + Bildgalleri 
Rubrik 
Punktlista 
Säljtext 
Program 
Inkluderat 
Säsong, datum & tider 
Plats 
Vem passar detta? 
Hur man tar sig dit 
Bokning 
Vad tyckte tidigare gäster?



Exempel på tydliga 
upplevelser 
! Do the north 
! ice hotel 
! WildSweden

https://dothenorth.com/sv/
https://www.icehotel.com/sv/aktiviteter
http://www.wildsweden.se


Alltså, Det här är ju ba’ 
såå jag!

”My idea is to experience a 
genuine side of Lapland, in 
small groups with local 
guides, far away from the 
crowds at the ice hotel or 
Santa theme parks.”

”We offer all-inclusive 
Winter tours in Swedish 
Lapland between 
December and March.”



! Turen utgår från Pensionat Udden 
! Vi samlas kl 13 
! Middag och frukost ingår 
! Vi tillhandahåller tält & sovsäckar

Natt i vargreviret

! Tälta i ett vargrevir 
! Få insikt i vargens liv och hur man 

spårar varg 
! Stor chans att höra vargarna yla 
! Har du tur kan vi även se varg 
! Små grupper med lokala guider

Natt i vargreviret

Beskriv kundens upplevelse



Beskriv varför du brinner



Hur trovärdig är du 
egentligen?



Din hemsida: 
Vi vandrar i ett av 
jokkmokks finaste 
skogar med en kunnig 
guide som kommer att 
lära dig allt om växter 
och djur.

Gästomdöme: 
”Det var en sån där 
riktig trollskog och 
guiden var otroligt 
kunnig. Jag lärde mig 
massor om både 
knappnålslavar och 
tjädrar!”

Hur trovärdig är du 
egentligen?



skapa aktiviteter & resor som kunden 
inte kan motstå att boka 
1. Vem är kunden? 

2. Skapa målgruppsanpassade produkter 

3. text och bilder som lockar din favoritkund 

4. Wow-effekt!



utvärdera för att förbättra



Svara i chatten

Vad tänker du om det här?



Del 2: Så kan du ta mer 
betalt & samtidigt få 
nöjdare kunder



Produktidé

Önskad kund

Produkt

Pris



Samverkan & paketering, 
det låter ju fint...



Älgsafari 
390:-

Vad Ingår? 
! Grilla korv



Älgsafari 
595:-

Vad Ingår mer? 
! Bättre mat 
! Lokal lättöl 
! efterrätt



Moose Safari 
750:-

Vad Ingår mer? 
! Upphämtning 
! Regnponcho 
! Souvenir 
! Mer matutrustning



Moose Safari 
995:-

Vad Ingår mer? 
! Bättre minibuss 
! Pannlampor 
! Stövlar



Moose Safari 
1250:-

Vad Ingår mer? 
! Pensionssparande 
! Betald semester 
! försäkringar 
! Tubkikare 
! Första hjälpenkit 
! Strålkastare 
! grillplats



Moose Safari 
1450:-

Vad Ingår mer? 
Samma som innan



_____________ 
Pris: 1 450:-

Moose Safari 
1450:-



_____________ 
Pris: 1 950:-

Moose Safari 
1450:-

Del i dubbelrum 

500:-



Beaver Safari 

1450:-

Del i dubbelrum 

500:-

Moose Safari 
1450:-

Del i dubbelrum 

500:-

_____________ 
Pris: 3 900:-



Beaver Safari 

1450:-

Del i dubbelrum 

500:-

Moose Safari 
1450:-

Del i dubbelrum 

500:-

_____________ 
Pris: 4 030:-

Lunch 

130:-



Beaver Safari 

1450:-

Del i dubbelrum 

500:-

Moose Safari 
1450:-

Del i dubbelrum 

500:-

_____________ 
Pris: 4 160:-

Lunch 

130:-

Transfers 150:-



Beaver Safari 

1450:-

Del i dubbelrum 

500:-

Moose Safari 
1450:-

Del i dubbelrum 

500:-

_____________ 
Pris: 4 965:-

Lunch 

130:-

Canoeing 
175:-

Del i dubbelrum 

500:-

Lunch 

130:-

Transfers 150:-



Beaver Safari 

1450:-

Del i dubbelrum 

500:-

Moose Safari 
1450:-

Del i dubbelrum 

500:-

_____________ 
Pris: 7 845:-

Lunch 

130:-

Canoeing 
175:-

Del i dubbelrum 

500:-

Lunch 

130:-

Wolf tour with night in 
tent 

2750:-

Lunch 

130:-

Transfers 150:-



Beaver Safari 

1450:-

Del i dubbelrum 

500:-

Moose Safari 
1450:-

Del i dubbelrum 

500:-

Lunch 

130:-

Canoeing 
175:-

Del i dubbelrum 

500:-

Lunch 

130:-

Wolf tour with night in 
tent 

2750:-

Lunch 

130:-

_____________ 
Pris: 7 845:-  14 500:-

Transfers 150:-



Beaver Safari 

1450:-

Del i dubbelrum 

500:-

Moose Safari 
1450:-

Del i dubbelrum 

500:-

Lunch 

130:-

Canoeing 
175:-

Del i dubbelrum 

500:-

Lunch 

130:-

Wolf tour with night in 
tent 

2750:-

Lunch 

130:-

_____________ 
Pris: 7 845:-  14 500:-

Nature hike

Farm visit

Transfers 150:-



Beaver Safari 

1450:-

Del i dubbelrum 

500:-

Moose Safari 
1450:-

Del i dubbelrum 

500:-

Lunch 

130:-
Transfers 

130:-

Canoeing 
175:-

Del i dubbelrum 

500:-

Lunch 

130:-

Wolf tour with night in 
tent 

2750:-

Lunch 

130:-

_____________ 
Pris: 14 500 - 7 845 = 7 655:-

Nature hike

Farm visit

Transfers 150:-



5-day package 
14 500:-

Moose Safari 
1450:-



Wolves, Moose & 
Beavers 

14 500:-

Moose Safari 
1450:-



Moose Safari 
1450:-

Wolves, Moose & 
Beavers 

14 500:-



Photo: Lars Gabrielsson

Wolves, Moose & Beavers in 
the forests of Central 
Sweden 
14,500 SEK / PERSON



Jag konkurrerar inte 
med låga priser 
Jag inkluderar mer, höjer priset, 
får fler bokningar och nöjdare 
gäster!



paketering = pussel 
! Upplevelse 
! Mat 
! Boende 
! Transfers 
! Utrustning



Samverkan & Paketering 
underlättar för kunden. 
Det gör att du kan ta mer betalt



”Are there any bears 
in your region?”

Foto: Jan Nordström



Photo: Håkan Vargas

Brown bear watching 
& photography





”VId FÖRFRÅGAN KAN VI ÄVEN ORDNA 
MED BJÖRNSKÅDNING VIA EN AV VÅRA 

SAMARBETSPARTNERS”

BJÖRNSKÅDNING 2400 SEK 
BOKA HÄR



”Vi kan ordna transfer från 
hotellet via det lokala 

taxibolaget vid förfrågan”

transfer från hotellet 
450 kr/bil



Paketering handlar om: 

Hur kan du skapa mer 
kompletta upplevelser?



”Din region”



Exempel på Samverkan 
! Hotell erbjuder guidade matvandringar 
! Vandringsguide inkluderar boendde och mat



Samverkan handlar om: 

produktägare & 
underleverantörer



”Vi måste bli bättre på att 
Samverka och paketera”

Skapa mer kompletta produkter 
med hjälp av Underleverantörer



BOENDE MAT AKTIVITET TRANSFER

Kolarbyn Ecolodge 

Pensionat Udden 

Färna herrgård 

Korså herrgård 

Jokkmokk vandrarhem 

Hotell Åkerlunds 

Brittas Pensionat 

med flera...

Coop Skinnskatteberg 

Coop Jokkmokk 

Baggå café 

Bergslagsdelikatesser 

Ferna Forge brewery 

med flera...

12 st guider 

WildNordic 

Lapland Adventures 

Jokkmokksguiderna 

Strövtåg 

med flera...

SJ & andra tågbolag 

Lokala taxibolag 

Lokaltrafik

UTRUSTNING
Fjällräven 

Lundhags 

Hestra 

Västerås fotobutik

VÅRA UNDERLEVERANTÖRER



Mina tips 
! Se dig själv som produktägare 

! Skapa mer kompletta produkter 

! anlita underleverantörer 

! Bli underleverantör åt någon annan



Anpassningar till Corona



Var tydlig med hur dina 
upplevelser är anpassade 

för att minimera risken 
med Corona



Ha generösa och tydliga 
avbokningsregler



Del 1: Skapa upplevelser 
som verkligen säljer

Del 2: Så kan du ta mer 
betalt & samtidigt få 
nöjdare kunder



Ha en 
vild dag!



www.marcuseldh.se


