
Professionell korttidsuthyrning
Vi hjälper dig hyra ut din lägenhet tryggt och säkert



Vad vi kan hjälpa till med
Professionell korttidsuthyrning maximerar avkastningen 
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Maximerar hyresintäkter
- Lokal marknadsexpertis
- Mångårig erfarenhet
- Egenutvecklade prissättningsverktyg
- Upp till 50% högre inkomster i jämförelse 
med liknande korttidsboenden

Ditt hem är i säkra händer
- Gedigen gästgranskning och identi-
tetskontroll
- Alltid försäkrad uthyrning
- Huskontroll efter varje städning
- Snabb och effektiv fastighetsskötsel

Glada gäster ger Toppbetyg
- Lyhörd gästkommunikation dygnet runt
- Välkomnar gäster personligen
- Välkomstgåva med lokala smaker



Våra tjänster
Vi sköter allt som rör uthyrningen



Estimerade intäkter
Lägenhet i gott bruksskick i Åre by

Förutsättningar
- 60-65% årlig beläggningsgrad
- 2 sovrum med 4-6 sovplatser ger daglig intäkt på ca 1200 kr
- 3-4 sovrum med 6-8 sovplatser ger daglig intäkt på ca 1600 kr
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Ungefärliga månadsintäkter

Ungefärliga intäkter

- 2 sovrum med 4-6 sovplatser ger ca 250 000 kr per år
- 3-4 sovrum med 6-8 sovplatser ger ca 360 000 kr per år



Fördelar med Guestit
I jämförelse med andra värdar i byn

Total flexibilitet 
- Du väljer själv vilka dagar du vill hyra ut och inte
- Du kan alltid utnyttja alla outhyrda dagar själv med 48h varsel

Högre årliga intäkter
- Vi hyr ut ditt boende året runt och barmarkssäsongen står för en betydande del av de totala årliga intäkterna (ca 40%)
- Vår programvara uppdaterar priser i realtid för att maximera beläggningsgrad och total avkastning 

Fullservice ingår alltid utan extra kostnad
- Vår service inkluderar alltid avresestäd, sänglinne, badrumsartiklar, ved och förbrukningsvaror
- Vi finns på plats för incheckning och personlig service för gäster dygnet runt året om



Om Guestit
Technördar med mångårig fastighets- och hotellerfarenhet

Kimmo Niskanen, 
Destinationschef 

Kontakt

Guestit AB
5591192678
Östermalmsgatan 26, 11426 Stockholm
+46704947889
info@guestit.se
www.guestit.se

Olof Kernell, Kundservice

Elias Högmark, VD, 
HHS alumn, Militärtolk, UD

Anna Borg, Gästansvarig Åre

Team



www.guestit.se


