HYR UT DITT BOENDE VIA OSS

Tryggt, Enkelt, Förmånligt
Att hyra ut genom oss är både tryggt och enkelt, dessutom får du ta del av en rad förmåner
från oss och våra samarbetspartners, t ex upp till 50 %* rabatt på säsongskortet SkiStar All
som gäller på alla våra destinationer - Åre, Vemdalen, Sälen, Trysil och Hemsedal.
Genom vår logiförmedling exponeras ditt boende på en av Skandinaviens största
resesajter skistar.com, med nära 17 miljoner besök per år. Det ger möjlighet till en hög
beläggningsgrad under hela säsongen. Självklart kan du välja att själv nyttja
ett visst antal veckor under säsongen.

Hur går det till?

Förmåner

Att hyra ut sitt boende genom oss är mycket smidigt.
Vi förmedlar boenden som ligger i närheten av våra
skidområden och hjälper till hela vägen från fotografering
och marknadsföring av boendet till nyckelutlämning,
jourservice och avresekontroll.

När du hyr ut ditt boende genom SkiStar får du och din
familj ta del av våra specialerbjudanden och rabatter
på SkiPass. Dessa varierar beroende på hur ofta ditt
boende är tillgängligt för uthyrning. *Alla våra förmåner
och vad som gäller för dessa finner du på
skistarliving.com.

Innan vi tar din stuga/lägenhet till förmedling så utför
vi alltid en besiktning utifrån vilken vi sedan kan
prissätta ditt boende. Läs mer på skistarliving.com.

Vi gör det enkelt för dig
Ett hyresavtal innebär att tar vi hand om:
• Marknadsföring av boendet på Skistar.com med nära
17 miljoner besökare årligen.
• Fotografering av boendet.
• Dynamisk prissättning för att optimera dina intäkter.
• Nyckelutlämning.
• Städning och avsyningskontroll mellan avresa och
ankomst.
• Stug- och fastighetsservice med jour dygnet runt
under vintern.
• Fastighetsservice och enklare reparationer.

KONTAKTA SKISTAR ÄGARSERVICE VEMDALEN

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du
har några frågor eller funderingar.
Logirekryterare: logi.vemdalen@skistar.com
Telefon: 0684-153 11
Ägarservice: agarservice.vemdalen@skistar.com

Välkommen som logiägare till Skistar –
tillsammans ser vi till att fler får möjlighet till
fantastiska fjällupplevelser!

Läs mer på skistarliving.com

