
Dela  
ditt Malmö

#malmotown

En guide till dig som vill visa upp Malmö 
för stadens besökare



Det är du som känner staden bäst. Bara du vet 
vilka restauranger och caféer som har godast 
mat och skönast häng just nu, vilka klubbar 
det snackas mest om, var man skejtar eller vilka 
gallerier som har de hetaste utställningarna. Eller 
något helt annat som gör Malmö till just din stad. 

Vi är stolta över Malmö, och vi vet att du också 
är det. Vi hoppas att du vill låta fler besökare få 
med sig den där speciella upplevelsen hem, det 
där reseminnet som man bara kan få om man 
träffar någon som bor här. Vare sig du organiserar 

Fler besökare än någonsin 
kommer idag till Malmö. Många 
av dem vill se och uppleva det 
du som Malmöbo älskar med 
din stad. 

båtturer, håller streetart-vandringar eller bjuder 
på hemlagad mat så finns det alltid någon som är 
intresserad av att dela din upplevelsen med dig.

Locka besökare
För att fler besökare ska få de där verkligt unika 
reseminnena av Malmö måste de kunna hitta dig 
och dina tips. Därför behöver vi vara fler som visar 
upp staden där besökarna planerar sin resa. För att 
underlätta har vi gjort denna guide, som ger en 
överblick över de vanligaste bokningswebbsidorna.

Olika webbsidor
Vissa webbsidor passar dig som arbetar 
professionellt inom besöksnäringen och vill locka 
fler kunder. Andra webbsidor passar bäst för dig 
som är privatperson och som vill erbjuda personliga 
upplevelser. Vissa är mer informella, på andra är 
upplevelserna mer strukturerade och webbsidan i 
sig garanterar kvalitet och säkerhet för besökaren. 

Dela ditt Malmö



Webbplatser

Vayable
Vayable är en webbsida som kopplar 
ihop besökare med lokalbor som 
erbjuder upplevelser på sin hemort. 
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Google Local Guides
Google Local Guides är ett globalt 
nätverk av upptäcktsresande som delar 
sina upplevelser på Google Maps.
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GetYourGuide

GetYourGuide är en webbsida där ditt 
företag kan lägga upp upplevelser och få 
dem exponerade för potentiella deltagare. 
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Viator
Här kan du som företag exponera 
upplevelser och aktiviteter.
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Så använder  
du webbsidorna



Vayable är en webbsida som kopplar 
ihop besökare med lokalbor som 
erbjuder upplevelser på sin hemort. 

Vad är Vayable?

Fördelar med att stå värd hos Vayable

• Dela din passion för världen. 

• Möjlighet att tjäna extra pengar. 

• Det kostar ingenting att lägga  
upp upplevelser. 

• Träffa och lär känna nya människor.  

• Besökaren betalar tryggt via 
webbsidan och du får betalt 
inom 24 timmar efter genomförd 
aktivitet. Vayable tar ut en 
kommissionsavgift.

Vayable

Att du som privatperson kan erbjuda upplevelser innebär 
en möjlighet för besökare att få en både personlig och 
genuin upplevelse av Malmö. 

På Vayable samlas upplevelser så att besökare enkelt 
kan hitta en stor variation av aktiviteter – allt från 
motorcykelturer, matpromenader och fotosessioner  
till din alldeles speciella passion.
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1. Registrera dig via startsidan på 
vayable.com 

2. Klicka på ”list an experience” för 
att skapa din första upplevelse.  

3. Presentera din upplevelse på ett 
levande sätt genom att lägga till 
bilder och video. 

Så kommer du igång

vayable.com

Psst… Lägg lite möda på att skapa en 
spännande personlig profil, så ökar du 
dina chanser att få napp. 

https://www.vayable.com/
https://www.vayable.com/


Local Guides är ett globalt nätverk 
av upptäcktsresande som delar sina 
upplevelser på Google Maps. 
 
Du som privatperson arrangerar träffar och tillsammans 
med andra utforskar ni de bästa platserna och 
upplevelserna i Malmö. Ni kan diskutera olika platser och 
varje recension och foto bidrar i utforskandet.

Som Local Guide blir du placerad på en nivå baserat på 
hur mycket du bidrar med på Google. Nivån baseras 
bland annat på hur många bidrag av hög kvalitet du har 
delat med dig av. Det finns fem nivåer och i början går 
det snabbt att stiga i graderna.

Vad är Google Local Guides?

Google  
Local Guides
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1. Logga in med ditt Google-konto. 
Om du inte har ett konto kan du 
enkelt skapa ett på google.com 

2. Registrera dig via 
maps.google.com/localguides 

3. Starta en diskussion, anordna en 
träff eller knyt kontakter.

Så kommer du igång

googlelocalguide.com

Psst...på webbsidan finns också en enkel 
guide om hur du skapar en träff genom 
att planera, arrangera och dela.

Fördelar med att stå som värd hos Local Guides

• Passar dig som vill nå ut med lite 
enklare aktiviteter där den sociala 
upplevelsen är viktig. 

• Möjlighet att knyta nya kontakter. 

• Ett verktyg för dig som vill dela med 
dig av upplevelser utan att ta betalt.

• Kostnadsfritt att genomföra 
upplevelser. 

• Som en del av Google Maps finns 
det goda möjligheter att nå ut till 
många människor.

http://google.com
https://maps.google.com/localguides
https://maps.google.com/localguides


GetYourGuide är en webbsida
där ditt företag kan lägga upp 
upplevelser och få dem exponerade 
för potentiella deltagare. 

Vad är GetYourGuide?

Fördelar med att stå som värd hos GetYourGuide

• Global marknadsföring.  

• Kostnadsfri registrering. 

• Extra intäkter för ditt företag  
där du får betalt månadsvis. 

• GetYourGuide tar endast ut en 
kommissionsavgift av dig för de 
aktiviteter som har genomförts. 

• Kundsupport större delen av  
dygnet, en trygghet både för 
besökare och dig som leverantör.  

• Du kan kostnadsfritt få dina texter 
översatta till andra språk för att  
nå ut till så många som möjligt. 

GetYourGuide

De upplevelser som erbjuds på GetYourGuide har  
först godkänts utifrån krav på säkerhet och kvalitet.  
Det gör besökarna trygga i att upplevelsen motsvarar  
deras förväntningar.
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1. Registrera dig via 
supplier.getyourguide.com/en/register 

2. Ditt företag kontrolleras så att det 
matchar GetYourGuides krav. 

3. Ladda upp dina aktiviteter.

Så kommer du igång

getyourguide.com

Psst... GetYourGuide visar namnet på  
dig som lokal leverantör tillsammans 
med dina produkter, vilket ger dina 
kunder möjlighet att boka direkt via dig.

http://supplier.getyourguide.com/en/register
http://www.getyourguide.com


Fördelar med att stå som värd hos Viator

• Kostnadsfri exponering av dina 
bokningsbara upplevelser. 

• Webbsidan finns på tio språk, vilket 
ger möjlighet att nå ut i världen. 

• Du får betalt månadsvis. 

• Viator tar endast betalt av dig för 
de aktiviteter som genomförts. 

• Som en del av Tripadvisor har du 
möjlighet att få stor spridning på 
dina upplevelser.  

Viator4

1. Registrera dig via  
newsupplier.viator.com 

2. Summera dina aktiviteter. 

3. Du blir publicerad i Viators nätverk.  

4. Hantera dina produkter online. 

Så kommer du igång

viator.com

Psst...Automatiska elektroniska 
betalningar baserat på datum för resan 
görs direkt till din bank varje månad, 
vilket sparar tid och pengar.

Viator är en del av Tripadvisor. Här 
kan du som företag annonsera om 
upplevelser och aktiviteter. 

Vad är Viator?

Aktiviteterna hos Viator väljs ut av så kallade Travel insiders 
som arbetar för att ta fram de bästa upplevelserna runt 
om i världen.  För att din upplevelse ska komma med på 
webbsidan måste den uppfylla Viators krav på kvalitet  
och säkerhet. 

Se också till att lista din aktivitet på Tripadvisor.

http://newsupplier.viator.com/
http://newsupplier.viator.com/
https://www.viator.com/


Malmö  
företagslots
Är du osäker på om du  
behöver ansöka om tillstånd 
eller vill du veta vilka regler  
som gäller för din verksamhet? 
Då kan du vända dig till  
Malmö företagslots. 
 
Malmö företagslots är en servicefunktion för 
näringslivet och finns till för att besvara frågor 
och funderingar. Vi hjälper dig att komma i  
kontakt med rätt enhet inom Malmö stad.

ÖPPET TIDER 

Måndag – Torsdag, kl 09.00 – 15.00,  
(Stängt för lunch mellan 11.30 – 12.30)

E-MAIL

foretagslots@malmo.se

TELEFONNUMMER

040 – 34 30 00 

BESÖKSADRESS

Stadshuset, August Palms plats 1  
(endast bokade möten). Våning 3 intill 
Stadsbyggnadskontorets kunddisk

Malmö företagslots

TELEFONTIDER

Måndag – Torsdag  
09.00 – 15.00

http://malmo.se/Foretagande--jobb/Driva--utveckla-foretag/Foretagslotsen.html

