
Hvad er Gaest?
Vores mission er at skabe en global online platform for mødelokaler, workshop spaces, seminarer mm. Hver dag står masser af mødesteder tomme i Danmark. 
Samtidig sukker hundredevis af folk og virksomheder efter mere mødeplads. Vi løser to problemer på én gang, og digitaliserer mødeverdenen, så alle kan finde 
præcis det mødested de har brug for; når de vil, og hvor de vil.
Vores vision er derfor helt enkel: Your Meeting. Your Way.

Gratis eksponering
Det koster ikke noget at være med på gaest.com. Vi arbejder efter en ‘no cure no pay’ model, så I betaler kun kommission til os, når lokalerne udlejes. Vi tager 10% i 
kommission pr. udlejning. For de penge får I synlighed i hele landet - og i udlandet på sigt -, et velsmurt markedsførings apparat, bruger validering og et simpelt og 
overskueligt bookingflow.

Konstant udvikling af platformen
I øjeblikket søger vi en masse nye ansatte. Vi skal hele tiden udvikle platformen og styrke markedsføringen, så derfor har vi brug for 
udviklere, sælgere, designere, marketingfolk mm. 
De seneste vigtige features, er at vi nu har åbnet op for mødelokaler og venues i hele landet, ikke bare Aarhus og København. Det er 
også muligt for værterne på Gaest, selv at oprette og administrere lokaler online. De næste udviklingsopgaver er blandt andet 
forplejning, betaling med kreditkort, kalenderintegration, salg af tredieparts services mm. Forplejningen er vigtig at få med som 
tilkøbsmulighed, så gæsterne kan bestille og booke alt på forhånd.

Ingen medlemsskaber eller binding
Vi ønsker at være en uafhængig platform, som viser alle tænkelige mødelokaler i 
Danmark. Arbejdsgangene for både værterne og gæsterne, skal være så simple og 
hurtige, som det overhovedet er muligt. Og det siger ikke så lidt, når vi har nogen af 
landets førende brugervenligheds eksperter med på holdet. 

Læs mere om os
Læs mere på www.gaest.com, eller opret jeres lokaler i dag på platformen. Hvis I 
gerne vil følge med i, hvad vi arbejdet på, kan I også tilmelde Jer vores nyhedsbrev.

Dette er kun begyndelsen 
Et andet udviklingsprojekt er, at få udarbejdet procedurer for ‘real time’ reservationer. I øjeblikket er alle 
reservationer “on request”, og baseret på anmodninger, som værten accepterer eller afviser. Det er vigtigt for 
os, at imødekomme alle typer af værter på platformen, så vi udvikler de funktioner, som vores brugere har 
mest behov for. I konstant dialog med gæster og værter.

http://gaest.com
http://www.gaest.com
http://www.apple.dk


Derfor har vi startet Gaest
Anders Boelskifte Mogensen og Christian Schwarz Lausten, som siden 2007 har drevet det digitale konsulenthus Seismonaut, startede gaest.com i efteråret 2015. De har 
begge mange års erfaring med at forbedre brugeroplevelser gennem digitalisering. Efter en lang række af projekter for turist- og mødeindustrien, kunne de se at mødemarkedet 
i Danmark trængte til en digital saltvandsindsprøjtning; 

Mødebooking skal være meget nemmere.

Plads til både professionelle og ‘amatører’
Grundtanken er at brugerne skal have lov at bestemme. Det skal være overskueligt, nemt og sikkert at finde præcis den type lokale, de har brug for. 
Hvis de samtidig bliver inspirerede til at mødes et helt nyt og anderledes sted, er det bare endnu bedre. Det er et plus , at der er plads til de 
traditionelle mødesteder hos os, sammen med de små, specielle eller ‘skæve’. Et konferencecenter kan jo tilbyde en helt anden service, end en 
spejderhytte kan.

Hvilken branche er vi i?
Mødemarkedet er ikke, som andre områder af oplevelsesindustrien, blevet digitaliseret. 
Lokalerne bookes stadig - stort set - på samme måde som for ti år siden. Det vil Gaest lave 
om på, med en samlet, let tilgængelig, lækker indgang til både inspiration og booking. For 
alle typer af mødesteder, også de professionelle. Når vi taler om digitalisering, så betyder det 
for os at rykke ved menneskers opførsel og arbejdsgange gennem teknologi.  Deleøkonomi - 
som rigtig mange taler om lige nu - handler for os om at hjælpe relationer på vej. I bund og 
grund er Gaest en platform for mennesker, der hjælper hinanden. Vi leverer platformen, 
brugerne leverer indholdet.

Man kan ikke være ‘venner ‘med alle
Faktisk…jo. Det mener vi godt, at vi kan. Vores vision er at lave en platform for alle typer af lokaler, fordi det er, hvad 
brugerne efterspørger. Gæsterne bestemmer, hvad der er vigtigst for den slags møde, som de planlægger. 
Serviceniveau eller personlighed? Hygge eller imponerende udsigt? Vi sørger for, at alle de forskellige muligheder 
bliver præsenteret så godt som overhovedet muligt online. Vi vil ikke udkonkurrere nogen. Vi er her for at udvide 
mødemarkedet, og gøre det sjovere at holde møder ude af huset.

Hvor stor er virksomheden?
I foråret 2015 var vi 4 ansatte, men ved udgangen af 2016 regner vi med 
at være 20. Fordelt på Aarhus og København.

https://www.gaest.com/s/om

