
Sådan får du dit mødested på Gaest 

Hvis du har mere end ét lokale, hvad egner 
sig så bedst til udlejning på gaest.com?

Hvor meget skal dit mødested  
koste at leje pr. time? 
På Gaest regner vi i timepriser.  
Det gør bookingen mere overskuelig.

Hvad skal minimumslængden  
for en  booking være? 
Du bestemmer selv, hvad der betaler sig for 
dig. De fleste af de meget store lokaler på 
Gaest har et minimumskrav for bookinger.

Hvem skal være vært for dit mødested? 
Værten er den person, som skal 
 repræsentere dig overfor gæsterne på 
platformen. Vi skal bruge et billede og en 
beskrivelse af værten, og selvfølgelig navn, 
telefon og e-mail.

Hvilke billeder vil du vise på gaest.com  
af dit mødested? 
Gerne mellem to og fire billeder af selve 
 lokalet, og også billeder af omgivelser, 
lobby, udendørs m.m.: Alt det, som tager sig 
godt ud på billeder og siger noget om dit 
mødested. Bookerne kigger mest  
på billeder.

Hvilke tilkøb skal gæsterne kunne bestille, 
når de booker?  
Tilkøb kan være alt fra overnatning, over 
guidede ture i området, til mad og drikke. 
Du kan oprette alle de tilkøbsmuligheder, 
du vil, når du har oprettet dit mødested  
på gaest.com. Du sætter selv prisen, og 
vores kommission er den samme som  
på udlejninger.

1. Gå til www.gaest.com. Vi guider dig hele vejen. Send en e-mail til support@gaest.com eller 
ring på tlf. 70 20 30 26, hvis du har brug for hjælp. Der findes ingen dumme spørgsmål.

2. Når du har oprettet dit mødested gennemgår vi oplysningerne og sikrer, at vi har al den 
information vi skal bruge. Du får en besked fra os så snart dit lokale er godkendt og klar til 
at modtage bookinger online. 

3. Når en gæst vil leje dit lokale, får du besked om bookinganmodningen på sms og e-mail, 
og skal acceptere eller afvise den. Altid med mulighed for et personligt svar, selvfølgelig. 
Resten kører af sig selv, og I aftaler alt gennem platformen.

4. Når du accepterer booking anmodningen, indgår du en bindende aftale med 
 mødebookeren, og du skal derfor ikke sende kontrakter, tilbud eller faktura.

Beslut dig for de vigtigste ting inden du går i gang:

Book dit mødested på gaest.com


