- din nye reiseportal
Ring oss på tlf 23 89 71 99

Hvordan ta del i vår reisetjeneste?
Under finner du presentert dine muligheter som reisebyrå og hvordan du kan ta del i vår reisetjeneste.
Om dittferiested.no:
• Ledende innholdsleverandører på alle reiseprodukter
• Alle reiseprodukter på ett sted
• Rask søkefunksjon som gir relevant reiseinformasjon, på kort tid
• En tjeneste der nettbrukeren kan fylle ut reiseønsker og motta tilbud fra flere reisebyråer
• Relevante linker til ledende reisebyråer, som tilbyr reiser til den aktuelle destinasjon

1 Ferdig utfylte skjemaer
1.
Motta skjema som er ferdig utfylt fra potensielle kunder.
Prøv tjenesten gratis i 1 måned!
Etter testperioden vil du få mulighet til å betale kun for respons.
Pris pr. mottatt skjema: kr 25,- eks. mva.
Avtalen vil være løpende med 10 dagers oppsigelse”

Her har nettbrukeren fylt ut sine detaljopplysninger for sin
reise, valgt destinasjon, forslag til budsjett og annen detaljinfo
for reisen. Ditt byrå kan da tilby reiser som matcher disse
ønskene, via telefon eller epost.

2 Tekstlink til din nettside
2.
Link, med selgende tekst, under den mest
synlige linken; populære reisenettsider.
Betal bare når noen klikker på annonsene dine
Pris pr klikk: kr. 3,- eks. mva
Oppstart: kr. 0,Velg inntil 50 destinasjoner du ønsker ditt nettsted skal vises
på, under “populære nettsider”. Avtalen vil være løpende med
10 dagers oppsigelse.Faktureres etterskuddsvis pr. mnd.
Send oss gjerne et maksbudsjett pr. måned.
Du vil med Google Analytics, som er et gratis webanalyseverktøy fra Google, se etter første måneden hvor stor trafikk
du mottar og sammenlikne kvaliteten på denne trafikken med
andre nett-medier. Vi tror du blir positivt overrasket.
Om du ikke benytter Google Analytics, kan vi sette opp
dette, kostnadsfritt, for din nettside.

Her vil deres link med selgende tekst under ligge,
under populære reisenettsider
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Ta kontakt på telefon 23 89 71 99 eller epost; post@webrespons.no

