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Hvem er vi - Gotour / Samson Travel

• Gotour Danmark ApS etableret september 2020

• Ejet af HCK Holding A/S og Osterled Holding ApS

• 4 medarbejdere 

• Søsterselskab til Samson Travel A/S - deler ressourcer

• 100% dedikeret på oplevelser i Danmark

• Kontor i Aalborg Lufthavn i Nørresundby



3

Gotour – hvad er vores mission

Gotour Danmark er matchmaker i mellem udbydere af oplevelser 

OG relevante online salgs- og distributionskanaler

Gotour Danmark tilgængeliggør særlige oplevelser, der er sjove, gør 
gæsterne/brugerne glade og gerne lidt sundere og klogere 
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Forøgelse af salget og synergiskabelse!

Udbydere af oplevelser

Gotour Danmark

Salgs- og 
distributionskanaler
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Salgs- og distributionskanaler 

+ flere er på vej
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Hvad kan Gotour

Produktoprettelse:

• Standardprodukter (fast lager)

• Bookingprodukter (timer, dage, uger)

• Overnatningsprodukter (allotment, kalenderstyring)

• Pakkeprodukter (produkter fra en eller flere udbydere sat sammen til ét)

• Produktgrupper (fælles lager - forskellige billetter, f.eks. bustur)
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Hvad kan Gotour

Salgskanaler:

• Iframeløsning – Indsætte bookingfunktion på salgskanalens egen 
hjemmeside

• API – mulighed for at trække informationer fra Gotour til salgskanalens 
bookingsystem

• White label løsning tilpasset salgskanalen 
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Hvad kan Gotour

Automatiske overførsler:

• Alle udbydere, salgskanaler og organisationer er oprettet med 
registrerings- og kontonummer

• Udbydere modtager e-mail når en gæster booker et produkt

• Udbydere kan få adgang til ”dagens bookinger” og kan lave udtræk 
med eget salg 

• Gotour overfører automatisk og løbende penge til udbydere (ved 
pakkeprodukter kan betalinger splittes automatisk til de enkelte 
udbydere, der er med i pakken) 
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Medlemskab af Rejsegarantifonden

• Samson Travel/Gotour er medlem af Rejsegarantifonden (nr. 1999)

• Vores medlemskab dækker alle køb af pakkeprodukter, der 
gennemføres i systemet

• Dette giver kunderne en sikring om, at hvis de ikke får den 
tilstrækkelige service, som de har betalt for, eller går aktøren konkurs, 
så dækker Rejsegarantifonden
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Provisionsbaseret forretningsmodel

Udbydere af oplevelser Gotour Danmark
Salgs- og 

distributionskanaler

11%
Ingen opstartsomkostninger
Ingen licenser
Gotour opretter oplevelser
Hurtig og automatisk udbetaling 

7%4%
Individuel tilpasning
Ingen opstartsomkostninger
Automatisk overførsel
White label eller API integration

= +
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Partneraftale med Destination Limfjorden

Udbydere af oplevelser Gotour Danmark
Destination
Limfjorden

4% 0%4%= +
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https://www.visitmors.dk/

https://channel-6.pebc.combineservices.dk/

Eksempler

https://www.visitmors.dk/
https://channel-6.pebc.combineservices.dk/


‹nr.›

Data – hvornår går det løs?

13

Genåbning af Danmark i foråret 2020
Omsætning 1/1 2020 - 30/6 2020

6/4 Udmelding om delvis åbning af undervisningsinst.

7/5 Udmelding om kommende åbninger
(detailhandel, foreningsliv, restauranter, cafeer,
kultur og aktiviteter, forsamlingsforbud hæves til 50) 

29/5 Udmelding om åbning af grænserne
(Norge, Tyskland, Island)

18/6 Udmelding om åbning af grænserne
(EU- og Schengenområdet samt UK)
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Data - Populære oplevelsestyper – (antal billetter)

• Aktiviteter med mad hitter

• Musikarrangementer er 
populære (OBS!)

• Kombi-oplevelser sælger godt

• Miniferier kan også sælges 

antal x 100

Gastro 33

Musik 22

Aktiv - guidet tur 19

Sejlads og aktivitet 13

Sejlads 12

Miniferie - aktiv 11

Andet 8

Gastro - guidet tur 7

Museum 6

Miniferie - gastro 6

Kultur - guidet tur 6

Miniferie 3
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Populære produkter top 5 i 2020 (antal billetter):

Syd Fyenske Veteranjernbane

Aalborg Historiske Museum (guidede ture)

Mariager-Handest Veteranjernbane

Svelmø (Traktortur med grillmad)

Berta K

Data – Populære produkter m.m
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Populære pakkeprodukter top 3 i 2020 (Omsætning):

#1 Cykelferie – 2 el. 3 nætter incl. morgenmad samt returtransport 
Tilkøb bagagetransport, cykelleje

#2 Weekendophold – kør selv ferie 1 – 3 nætter (gastroevents som 
selling point)

#3 Vandreferie - 3 nætter hos B&B incl. helpension (madpakke) tilvalg 
for enk. vær.

Data – Populære produkter m.m


