
Green Keys bästa tips för logi- och konferensverksamheter 
under och efter Corvid-19 pandemin

Green Key har sammanställt tips som hjälper er att komma igenom dessa svåra tider och planera inför framtiden. 
Vi vill dock betona att först och främst följa begränsningar och riktlinjer från nationella hälsomyndigheter. 

Eftersom situationen varierar kanske några av nedanstående tips inte passar er anläggning.

TIPS 01 TIPS 02

Presentkort säkerställer inkomster på 
kort sikt och ser till att ni får gäster 
framöver.
Förutom vanliga presentkort, skapa 
specialpaket för att öka era intäkter.
Förläng giltighetsperioden så att 
presentkorten blir mer attraktiva.

Uppdatera era gäster om er situation 
och försäkra dem om att ni vidtar goda 
hälso- och säkerhetsåtgärder.
Var tillgänglig för att svara på frågor. 
Justera extern information och visa 
empati. 
Var kreativ när ni engagerar era följare 
och stärk ert lokalsamhälle.

Samarbeta med ett matleverans-företag 
eller använd era företags bilar för att 
erbjuda take-away mat.
Korta ner menyn och donera mat för att 
undvika matavfall.
Erbjud matlagningskurser online för att 
hjälpa gästerna laga sin favoritmåltid 
hemma och hålla kontakten med er.

Presentkort Take-away Kommunikation

TIPS 03

TIPS 05TIPS 04

Flytta fram underhållsarbeten eller 
använd den här tiden för att göra 
renoveringar.
Genomför förberedelser för projekt 
senare under året.

Gör hälsa och säkerhet högsta prioritet 

för din personal.

Ha en kontinuerlig dialog med er 

personal och håll uppe en god anda.

Uppmuntra personalen att ta ledigt.

Använd tiden till att utbilda ert team 
(online!)

TIPS 06

Underhåll Laganda

Diversifering & merförsäljning

TIPS 08

Hantera avbokningar 
varsamt

TIPS 07 TIPS 09

Uppmuntra era gäster att skjuta upp 
sin resa/bokning istället för att avboka.
Förläng gratis avbokningsperiod. 
Ge rabatt på icke återbetalningsbara 
rum.

Tänk ut nya produkter eller paket som 
förlänger era gästers vistelse eller ökar 
era inkomster. Tex. erbjuda rum som 
hemmakontor eller uthyrning av rum 
som lägenheter för boende längre tid.
Erbjud lokaler till lokala myndigheter för 
karantän eller medicinsk personal.

Fundera över hur ni välkomnar era 
gäster med nytt mervärde. 
Överväg att fokusera på inhemsk 
turism och inhemska gäster.
Stöd den lokala ekonomin när ni 
återupptar era inköp.

Hantering av intäkter
Sänk inte priserna för mycket och 
försök hålla priserna stadiga tills  
efterfrågan kommer tillbaka.
Tänk över era avbokningsregler. 
Ansök om statliga subventioner. 
Minska era öppettider.

Förbered återhämtning

Viktigast av allt, ta hand om er!
/Green Key

För fler tips, följ #GreenKeyCares




