
GÄSTHAMN

ETT BÄTTRE BÅTLIV
  Nya hamnar att besöka.

  Privata pärlor att uppleva.

  Inga tider att passa.

  Nya människor att träffa.



FLER, NYA GÄSTER

Att komma till en ny hamn 
är spännande och fler 
gäster skulle göra en 
avstickare om de visste att 
det finns en plats som 
passar deras båt och att 
den är ledig.

I Mooringo syns hamnens 
lediga platser redan långt 
ute till havs och de kan 
dessutom bokas i förväg.

Med Mooringo blir din hamn 
en ny destination som 
kommer locka fler besökare.

FLER PLATSER

Genom att göra det lättare 
för de som hyr plats hela 
säsongen att tala om när 
och hur länge de kommer 
vara borta, minskas tröskeln 
för att dela med sig av sin 
plats. Detta gör det möjligt 
att frigöra fler gästplatser.

Att veta vilka platser som 
kommer vara lediga och 
vilken storlek på båt de 
passar gör att du enkelt kan 
sköta logistiken i hamnen 
och hänvisa dina gäster till 
en lämplig plats.

HUR BLIR BÅTLIVET BÄTTRE 
I DIN GÄSTHAMN?



LÄNGRE SÄSONG

Säsongen är inte slut i 
augusti. Båtar har värmare 
och seglar till oktober. I 
appen ser de att hamnen 
och restaurangen har öppet 
och att bastun går att boka.

FULL KONTROLL

Hamnkontoret får full kon- 
troll på vilka platser som är 
lediga och hur länge. De ser 
också bokningsläget för 
helgen som kommer och 
statistik för igår.

MINDRE ARBETE

Platserna sköter sig själva 
då säsongarna hjälper till att 
flagga ledigt och informera 
om hur länge de är borta. 
Dessutom kan platserna 
bokas av gästerna själva.

BOKA & BETALA

Besökaren bokar och 
betalar för platsen direkt 
i Mooringos mobilapp. 
Hamnen kan börja med 
några få platser och lägga 
till fler när behovet ökar.

BETALA



ANSLUT DIN HAMN VIA VÅR HEMSIDA

www.mooringo.com

Tillsammans för framtidens båtliv!
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