


TILLFÄLLEN
1. 7/4 Paketering & Prissättning 

2. 12/4 Målgrupp & Marknad 

3. 27/9 Kommunikation & Bokningsbarhet

4. September Värdskap 

5. Fotografering, ni blir kontaktade 

6. Oktober-december: Studiebesök  

Bild: Edsbacka Bistro 



PAKETERING & 
PRISSÄTTNING

09-09.45: Intro

09.45-10.00: Hur ser din paketering ut idag?

10.00-10.15: Paketering – Dragning 

10.15-10.30: Paketering – Övning 

10 min: Paus

10.40: Hur är din känsla kring din nuvarande 
prissättning?

10.50-11.05 Prissättning - Dragning 

11.05-11.20 Prissättning - Övning 

11.20-11.30 Summering 

Bild: Edible Country 



VILKA ÄR VI? 
• Sandra Wisén, Destionationsutvecklare, 

Stua

• Tidigare: Sälj, marknadsföring och 
projektledning inom medie- och 
printbranschen. Affärs- och destutveckling 
inom besöksnäring!

• Nördig inom: Samlar på upplevelser –
älskar spa, god mat & dryck och blommor

• Malin Ahnelöv, Processledare & 
Affärsutvecklare, Stolt Mat i Sörmland & 
Stua

• Tidigare: Krogis, säljare inom hotell & 
strateg inom e-handel 

• Nördig inom: Mat & dryck, affärer och 
hundar 



VILKA ÄR NI? 
• Namn, verksamhet & produkt

• Om din verksamhet var en sörmländsk 
råvara, vilken hade den varit då?

2 minuter/person

Bild: Hillsta Gårdsbutik & självplock  



IDAG 
Långsiktigt syfte

Skapa nya och/eller vidareutveckla redan 
befintliga måltidsupplevelser och tjänster, som 
attraherar målgruppen måltidsintresserade 
resenärer.

Mål 

Sätt ett inre, eget mål för dagen. 

”Jag vill känna mig säkrare på min prissättning”
”Jag vill se över möjligheterna att lyckas bättre 
mer merförsäljning”
”Jag vill få tips på hur jag presenterar mitt 
erbjudande”

Bild: Skalla Bord, Mariefred



• Hur ser din paketering ut idag? 
(1 minut/ person)

”Finns inte ännu
Är inte bokningsbar 
Osäker på vad som är efterfrågat
Vill inkludera vidare produkter…” 

PAKETERING



PAKETERING

Gör  det 
enkelt för 
gästen att 

välja just Er. 

Genom att 
skapa ett 

mervärde i 
erbjudandet

Möjlighet att 
lönsamt öka 

er 
försäljning 

Frågor till dig själv: 

Hur kan vi som företag paketera det vi 
erbjuder på ett attraktivt sätt – för att 
så många som möjligt ska välja just 

oss?



PAKETERING
Din produkt eller tjänst i kombination med något mer 

= 
som skapar ett mervärde och ökad reseanledning

• Paketering skapar mer kompletta och attraktiva produkter!

• Paketering utvecklar din produkt = produktutveckling

• Paketering gör det lättare för gästen att ta ställning och 
boka en helhetsupplevelse hos dig!



”Svenskarna 
föredrar 
paketeringar 
med mat & 
dryck”



”INTRESSET 
FÖR DEN 
KULINARISKA 
UPPLEVELSEN 
ÄR EN STARK 
TREND” 



VARFÖR PAKETERA?
Fördelar för dig som företag:

• Skapar möjligheter att utveckla och hitta nya affärer
• Möjlighet till ökad försäljning och intäkter
• Skapar produktutveckling

Fördelar för gästen:
• Skapar ett mervärde för gästen 
• Paketering av exempelvis boende, mat och dryck skapar en 

helhetsupplevelse
• Enkelheten tilltalar – lätt att boka och bli fångad av 

erbjudandet!

PAKETERA OCH SÄLJ MER!



TIPS VID 
PAKETERING

Utnyttja säsongerna: Gör din egen årscykel där 
du själv ex fyller i de aktiviteter, maträtter och 
upplevelser som du och ditt företag kan erbjuda 
under respektive säsong och årstid. 

Här får du en god översikt att bygga nya         
paketeringar utifrån!

Frågor till dig själv
• Hur ser det ut hos just er?
• Har ni några lokala evenemang, 

upplevelser eller aktiviteter som ni kan 
dra nytta av i era paketeringar?



TA FASTA PÅ!
• Måltidsupplevelser är en reseanledning och blir en större del av 

en destinations attraktion. Paketera det just ni är bra på inom 
mat, dryck och upplevelser!

• Ny kunskap! Hur kan dina gäster få med sig ny kunskap och kan 
du kanske sälja den kunskapen som ett mervärde? Genom en 
lärande upplevelse!

• Vem är din kund? Vilket behov har dina gäster? Ta reda på mer!



”HELHETEN 
SKAPAR 
UPPLEVELSEN 
FÖR GÄSTEN”

EXEMPEL

• Mat och dryck går fint ihop med hantverk, konst och design!                                
En smörkniv från en lokal hantverkare passar bra att erbjuda 
tillsammans med gårdens eget smör. 

UTVECKLA
VIDARE?

• Går det till och med att boka en kurs för att själv få lära sig att 
göra smör eller att slöjda sin egen smörkniv?                                                                          
Gästen får en helhetsupplevelse och du som företag utövar en 
form av merförsäljning!



SAMVERKAN –
PAKETERA 
TILLSAMMANS

• Samarbeta med andra lokala 
företag – paketera tillsammans för 
att skapa en ännu mer attraktiv 
paketering och produkt!

• Sälj varandras produkter och tänk 
på gästens helhetsupplevelse!

• Tillsammans kan man göra MER!

Frågor till dig själv:

Vilka andra aktörer finns i mitt närområde 
som kan matcha och komplettera min produkt 

vid ev paketering?



PAKETERING
Vi kikar på några goda exempel!



FÅNGA OCH ÄT KRÄFTOR 
PÅ WALLBY SÄTERI

”Här bäddas lärandet in i naturupplevelse och 
tradition. Allt krönt i den kulinariska magin i att få 
äta egenfångande kräftor serverade med 
traditionella och lokala tillbehör och drycker.”

- Visit Sweden

Wallby Säteri, Småland
Foto: Patrik Svedberg/imagebank.sweden.se

När sommaren så sakteliga övergår i höst har du 
möjlighet att uppleva ett traditionellt kräftfiske i 
Småland. Vi fiskar med sänkhåvar och burar, lägger 
nät och vittjar tidigt när solen går upp. 
Tillsammans avnjuter vi sedan de nyfångade 
kräftorna på en svensk, traditionell kräftskiva. Med 
pajer, knäckebröd, öl och snaps. 



Franklys Påsklåda
I år kommer påskharen med korv! 
Franklys påsklåda kan närmast beskrivas som ett 
påskägg med korv, lufttorkat och riktigt goda 
tillbehör.





I din drömvärld - hur hade paketeringen av din 
produkt/upplevelse sett ut?

Våga dröm och tänk utanför boxen! 

(5 min övning + 1 min per person att berätta) 

ÖVNING
PAKETERING



PAUS
Bensträckare -
vi ses om 10 minuter!

Bild: Skärgårdsvåfflan



PRISSÄTTNING
Hur är din känsla kring din nuvarande prissättning?
1 minut/ person. 

”Känner mig säker
Får mycket blandade reaktioner 
Känsla av att lagt mig för lågt 
Inte tillräckligt bra koll på konkurrenter…” 



PRISSÄTTNINGPlus och minus. Inköpspriser, 
produktionskostnader, vinst 
– vi fokuserar på annat idag

Traditionell 
ekonomi 

• Gästen tar ett rationellt beslut
• Beräknar för- och nackdelar
• Hårda värden

Beteendeekonomi

• Gästen tar genvägar 
• Går mer på känsla
• Mjuka värden

Bättre val & bättre produkter, 
inte överkonsumtion. 



PRISSÄTTNING: 4 konkreta tips
1. Genvägen: Mittenalternativet

- Vi är benägna att välja det som känns lagom

- Det vi konsumerar baseras på det vi erbjuds före det vi aktivt hade valt

Frågor till dig själv: 

Är mitt minsta alternativ 
nödvändigt? 



2. Förankringseffekten

- Att skapa prisreferens tidigt i gästens medvetande, gör att viljan 
att betala mer höjs

- Det första priset vi ser sätter standard 

PRISSÄTTNING: 4 konkreta tips

Frågor till dig själv: 

Är mitt dyraste alternativ 
presenterat sist – väljer någon 

detta? 



3. Siffrornas magi

- Ett pris som slutar med 9 eller 0 ger olika värdesignaler.

- 99:- à förmånligt, bra deal

- 100:- à högt värde, kvalité

- Skillnaden på 156 och 157 uppfattas mindre än 159 och 160.

PRISSÄTTNING: 4 konkreta tips
Frågor till dig själv: 

Vad ska min produkt signalera? 

Också betalmetod och tid 
spelar roll.

- Kreditkortsbetalning ger fler 
möjlighet att boka idag. 



4. Skräddarsydda erbjudanden

"Vi är en grupp på 15 personer som hade velat..."

- Att låta kunden bygga paketet själv utan att skrämma 
bort med allt för många valmöjligheter och svår 
överskådlighet.

- Våga presentera tidigare upplägg

PRISSÄTTNING: 4 konkreta tips

Bild: Dufweholms Herrgård



4. Skräddarsydda erbjudanden
PRISSÄTTNING: 4 konkreta tips

Källa: Apelago, Trosa Källa: Rosenhanska Magasinet



4. Skräddarsydda erbjudanden

- Vid bokning: 
Ge exempel, plantera behov & föreslå lösningar
”Ni kommer nog vara hungriga efter bussresan, så 
jag hade föreslagit snacks…”

PRISSÄTTNING: 4 konkreta tips

Frågor till dig själv: 

Hur flexibel är jag?

Hur enkelt gör jag det för 
intressenter att hitta passande 

upplägg?



ÖVNING PRISSÄTTNING
Se över din produkt 

• Nyttjar du 99:-/100:- prissättning  

• Listar du det dyraste först, eller tvärtom? 

5 min övning + 1 min/person att berätta 



SUMMERING
Paketering:

En möjlighet till merförsäljning

Helheten skapar upplevelsen  

Prissättning: 

En möjlighet till merförsäljning 

Gästen tar genvägar

Mjuka värden spelar roll  



HEMLÄXA
Utveckla din produkt 

• Spåna fram 2 nya paketeringsmöjligheter 

• Gör 2 förändringar i hur dina priser 
presenteras 

Våga testa! 



TACK! 

Malin Ahnelöv

malin@stua.se

Sandra Wisén

sandra@stua.se

mailto:malin@stua.se
mailto:malin@stua.se

