VÄLKOMMEN SOM
FRANCHISETAGARE I STF

STF FRANCHISE – VÅRT MÅL
Vi vill vara det självklara valet för unika, prisvärda och hållbara boenden i Sverige.
Alla boenden drivs av entreprenörer som brinner för att skapa minnesvärda upplevelser
och överträffa gästernas förväntningar. Tillsammans attraherar vi nya gäster och
medlemmar som i sin tur skapar ökat antal gästnätter.

Ingrid Selin
STF Wendelsberg
Hotell & vandrarhem
Ansluten sedan 2005
Att arbeta på Wendelsberg är fantastiskt då det är en blandning av skola,
vandrarhem, konferens, hotell, lunch,
kursverksamhet, folk som bara kommer och vill titta in, lite av ett museum,
möjligheternas hus, en underbar miljö
med en spännande historia.
Vi har gjort en resa som jag inte tror
varit möjlig utan STF, första sommaren
hade vi ca 2 000 gästnätter och i år
över 10 000. Ett starkt varumärke och
härliga kollegor ute i landet. Jag har
lärt mig jättemycket på STFs inspirations- och utbildningsträffar.
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Karin Käverö och Lotta Karlsson
STF Omberg/Stocklycke
Nuvarande värdar startade
1 januari 2015
Vandrarhemmet STF Omberg Stocklycke är STFs äldsta vandrarhem i
drift. De nya värdarna Lotta och Karin
har åter öppnat upp vandrarhemmet
och caféet.
Det har varit ett roligt och utmanande år med mycket jobb! Det bästa
är alla trevliga besökare och att vi har
lärt oss så mycket nytt, trots att vi är
gamla ”turisträvar” med många år i
branschen. Många av besökarna är
stolta STF-medlemmar och det har
varit trevligt att komma in i ”STFfamiljen”.

Anna Magnusson Nyström
och Per Nyström
STF Brunskog vandrarhem
Ansluten sedan 2005
Vi köpte vandrarhemmet lite av en
slump helt utan erfarenheter från
turistbranschen.
Det har känts bra att kunna få tips
och råd av kollegor på andra vandrarhem och även få hjälp från STF.
Vandrarhemmet var nedgånget när
vi köpte det, så vi har lagt ner åtskilliga
timmar och kronor på att renovera. Vi
gör allt själva och hoppas att gästerna
ska känna att det är gjort med själ och
hjärta. Vår önskan är att alla ska känna
sig hemma hos oss!

VÄLKOMMEN TILL
SVENSKA TURISTFÖRENINGEN
STF är en av Sveriges största ideella föreningar, med nästan en kvarts miljon medlemmar,
grundad redan 1885. I över 130 år har vi utvecklat och värnat om turismen i Sverige. Vill du
följa med på vår resa?

Om vår historia finns mycket att berätta, från vår första fjällstuga i väglöst land 1888 till ett helt nytt koncepthotell i centrala Göteborg 2014. Däremellan och framåt har vi tillsammans med många eldsjälar arbetat för att få fler att upptäcka
äventyret Sverige med fokus på natur- och kulturupplevelser.

och turistiska frågor samtidigt som vi driver en kommersiell
verksamhet i stark konkurrens är inte alltid lätt, men väldigt
spännande. Som en ideell organisation betyder det också
att våra vinster går oavkortat tillbaka till verksamheten, så att
vi kan fortsätta vårt arbete.

Idag har vi anläggningar från norr till söder, från fjäll till inland
och kust. Totalt hade vi under 2016 nästan 1,3 miljoner gästnätter och därmed är vi en av de största aktörerna i svensk
besöksnäring. Vi har över 300 anläggningar, varav merparten, ca 225, ägs och drivs av duktiga, enskilda entreprenörer
som är knutna till oss via ett franchiseavtal. Här levereras
värdskap i världsklass och här vävs historier att berätta vidare. Jag är stolt och glad över att så många väljer att verka
tillsammans med oss.

För STF är samarbetet med enskilda anläggningar oerhört
viktigt. Det gör det möjligt för oss att få fler att upptäcka
Sverige. Samtidigt kan och vill vi erbjuda dig riktigt bra
möjligheter att skapa goda affärer, så att du kan utveckla
och leva av din verksamhet. Tillsammans med oss blir du en
del i ett större sammanhang så att du kan nå ut och synas.
Att bli franchisetagare inom STF innebär att du blir del av ett
rikstäckande nätverk där vi skapar goda värden för varandra
och tillsammans verkar för en hållbar näring och spännande
framtid.

Vi ser idag en stark positiv utveckling av den svenska
besöksnäringen. Det skapar förutsättningar för lokal utveckling, nya jobb och intäkter. En ny basnäring som är oerhört
viktig för vårt land. Samtidigt ställer det stora krav på att
utvecklingen är hållbar och långsiktig med omtanke om människa, natur och kultur. Att som organisation driva opinion

Varmt välkommen att bli franchisetagare i STF!

Magnus Ling
Generalsekreterare/vd
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VARFÖR STF?
I det här prospektet vill vi försöka ge dig en bild av vad det innebär att ansluta din
anläggning till STF. Låt oss börja med att snabbt lista några av fördelarna.

Varumärket
Du får verka tillsammans med ett av marknadens absolut starkaste varumärken.
Detta skapar trovärdighet, ger konkurrensfördelar och gör att du sticker ut i bruset.
Hållbar turism
Du är en del av STFs arbete för att främja och utveckla hållbar turism i Sverige, vilket
skapar en ytterligare dimension till ditt eget varumärke.
Stamgästerna
STF har en kvarts miljon medlemmar som älskar att resa i Sverige och som också är
våra stamgäster. Detta ger dig en unik kanal till en relevant och intresserad målgrupp.
Påverkan
Tillsammans är vi en stark röst och vi vet att vi kan påverka genom att vara aktiva och
envisa. Vår röst hörs inom områden som rör turistiska intressen med fokus på infrastruktur, leder och allemansrätten.
Marknadsföring och försäljning
Kraftfull marknadsföring och synlighet i alla våra kanaler, genom kampanjer och PR.
Detta ger dig möjligheter att öka både gästnätter och lönsamhet på ett effektivt sätt.
Branschmedlemskap i Visita
Genom ett unikt samarbete med Visita blir du branschmedlem utan extra kostnad.
STF har dessutom samarbete med en rad andra branschorganisationer.
Förmånliga inköps- och samarbetsavtal
God lönsamhet skapas inte enbart av intäkter. STF kan som stor aktör förhandla fram
förmånliga avtal som du kan nyttja för att reducera dina kostnader.
Kvalitetssäkring
STF har ett program för utveckling och uppföljning av kvalitet och standard. Över tid
är detta en garant för att säkra värdet både på STFs och ditt eget varumärke.
Verksamhetsutveckling
Genom STF får du tillgång till ett system för stöd till kontinuerlig utveckling av din
anläggning. Alla anläggningar följs upp utifrån ett antal gemensamma parametrar som
möjliggör utbyte av erfarenheter och jämförelse anläggningar emellan.
Support och branschkunskap
STF har lång erfarenhet av både turistisk verksamhet och drift av egna och franchisade
anläggningar. Denna delade kunskap stärker hela kedjan och vårt samarbete.
En del av ett nätverk med utvalda anläggningar
Vi handplockar och väljer noga vilka anläggningar vi inleder samarbete med.
Därför blir du en värdefull del av vår unika kedja.
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ETT AV BESÖKSNÄRINGENS
STARKASTE VARUMÄRKEN
Ett starkt varumärke har blivit allt viktigare. Ett varumärke kommunicerar vem du är och vad
du erbjuder, det ger associationer, skapar trovärdighet och förväntan, berättar om identitet
och mycket mer. För aktörer i alla branscher blir ett starkt varumärke helt avgörande för att
sticka ut i en allt mer hårdnande konkurrens och i dagens enorma mediabrus.
STFs varumärke
Vi har byggt vårt varumärke sedan 1885, och som med alla
varumärken skapar vi inte det själva utan till stor del genom
våra anläggningar och inte minst genom våra medlemmar
och gäster. Vi vet också att varumärket är i ständig förändring och därför mäter vi kontinuerligt hur marknaden ser på
oss och vårt varumärke. Tack vare dessa mätningar vet vi att
vi har ett av besöksnäringens starkaste varumärken. Något
som vi är noga med att både förvalta och utveckla, så att vi
kan fortsätta att vara en relevant och stark aktör.
STFs breda utbud
STF är en mångfasetterad organisation, och varumärket
står därmed också för mycket. Natur, turism och kultur, fjäll,
vandrarhem är begrepp som ofta dyker upp vid fria associationer. Baserat på efterfrågan har vi idag breddat vårt utbud
av boendeanläggningar och erbjuder, förutom våra fantastiska fjällstugor, fjällstationer och vandrarhem, i allt större
utsträckning även andra typer av boenden som pensionat,
små personliga hotell och andra boendeformer som alla
drivs av engagerade entreprenörer.

Varumärket som konkurrensfördel
Ett starkt varumärke ger en fördel som gör att du sticker ut
i bruset och särskiljer dig från konkurrenterna. Därmed ökar
dina möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt få fler gäster
än vad du har idag – under hela året och hela säsongen.
Med STFs varumärke sätter du en kvalitetsstämpel på din
anläggning och tar samtidigt ställning för en hållbar utveckling av besöksnäringen. Det skapar positiva effekter vad
gäller synlighet och image för dig.
Tillsammans blir vi starkare
Samtidigt ställer det krav på dig, eftersom du blir en del
av vårt varumärke. Vi tror att du kan och vill leverera en
gästupplevelse utöver det vanliga. Vi tror också på styrkan
av att du vårdar ditt eget varumärke, eftersom vi bli ännu
starkare tillsammans.

Vår senaste varumärkesundersökning visade ännu
en gång på ett mycket bra resultat. STF har mycket
stark position inom svensk turism.
• Drygt 1/3 av de tillfrågade kommer spontant att tänka
på STF när man frågar om en organisation inom
svensk tursim. Konkurrenterna ligger långt efter!
• Hela 8 av 10 har god kännedom om STF och
inställningen till oss är övervägande mycket positiv.
• 6 av 10 känner igen vår logotyp.
• STF står, enligt undersökningen, för hög trovärdighet
och kunskap om Sverige. Vi kännetecknas av att vara
familjevänliga, äkta, professionella och engagerade.
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VÅRA STAMGÄSTER
STF är inte en bokningskanal eller ett kundregister. Vi är en ideell organisation med en kvarts
miljon människor som gjort ett aktivt val att bli medlemmar i STF. En kvarts miljon medlemmar
som älskar att resa och uppleva Sverige. Vi kallar dem ödmjukt för våra stamgäster.
Våra medlemmar
Våra medlemmar består till största delen av en natur- och
kulturintresserade målgrupp. De har en aktiv livsstil, värnar
om miljön och spenderar tid och pengar på resor. Resor
som ofta och gärna går till olika delar av Sverige. Vi vet att
de gärna väljer väljer att bo på våra anläggningar. Både för
att de får en rabatt, men framför allt för att de gillar STFs
personliga och unika boendeanläggningar och det värdskap
som de möter där. Det här skapar möjligheter för dig att
synas och nå en målgrupp som är intresserad av just det du
har att erbjuda.
Varför medlem?
Vi vet att skälen till att bli medlem i STF kan vara både
emotionella och rationella, och oftast en kombination av
båda. De rationella skälen, som ofta är inkörsporten, är
fördelaktiga rabatter på våra boenden, paket och aktiviteter.
Dessutom förmåner hos våra samarbetspartners som exempelvis rabatter på SJ. Men det handlar långt ifrån enbart om
rabatter och förmåner.
De emotionella skälen är starka och växer ofta över tid.
Ett medlemskap är ett ställningstagande och stärker individens identitet som natur- och kulturvän och friluftsmänniska.
Det ger möjlighet att vara med och stödja en organisation
som värnar om hållbar turism. Tidningen Turist, vår medlemstidning och ett riktigt livstils- och inspirationsmagasin, är också en förmån som rankas mycket högt av våra medlemmar.
Kontinuerlig medlemsvärvning
Fler medlemmar innebär en större kundbas och ännu fler
stamgäster. Flest potentiella medlemmar kommer i kontakt
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med STF via anläggningarna och det personliga mötet
innebär en stor möjlighet för medlemsvärvning. Du kommer
därför att arbeta aktivt med att värva fler medlemmar och
tillsammans arbetar vi för att STF ska kunna växa och bli
starkare. Tillsammans med hela vårt stora nätverk av anläggningar blir det riktigt bra effekter.
Intäkter nu och i framtiden
Som tack för hjälpen får du när du värvar medlemmar behålla
100 procent av den första medlemsavgiften i provision. Det
motsvarar i snitt 200 kr per person. Det kan ge mycket goda
extraintäkter, som dessutom går direkt ned på resultatet.
Du blir också medlem
För att du själv ska se alla fördelar med medlemskapet
erhåller du ett personligt medlemskap helt utan kostnad. Har
du anställda på anläggningen omfattas även dessa av denna
förmån. Vi vill att ni alla ska kunna ta del av våra erbjudanden
och inspireras till resor i vårt fantastiska land.

Sammanfattning:
•M
 edlemmarna utgör ofta våra återkommande stamgäster
•E
 n majoritet av våra gäster är medlemmar
•S
 tor andel av medlemmarna uttrycker att de vill stödja
STF som organisation
•M
 edlemsrabatten är för närvarande 50 kr inkl moms per
person och övernattning
•D
 u får 100 % värvningsprovision
• Fritt medlemskap för dig och dina anställda

VI SÄLJER UPPLEVELSER, ÄVENTYR
OCH EN GOD NATTS SÖMN
Att sätta ett av marknadens ledande varumärken på sin anläggning ger en stark konkurrens
fördel. Att sedan synas i ett relevant sammanhang som en av våra utvalda anläggningar med en
direkt kanal till en intresserad målgrupp ger kraftfull effekt på försäljningen. Som en del av vårt
nätverk får du verktyg för att synas och vi förser dig med profilmaterial så att du tydligt kan visa
att du är en del av STF.
Våra kanaler
Vi syns på många sätt, både genom egna kanaler och ute
på marknaden. Våra egna kanaler som den egna webben,
Upptäckarbrev, Facebook, Instagram och medlemstidningen
Turist är kraftfulla verktyg. Vi marknadsför oss också via rikstäckande marknads- och försäljningskampanjer och i sociala
media.
Våra kampanjer
Vi arbetar kontinuerligt för att skapa uppmärksamhet och
försäljning. På så sätt når vi ut till många nya gäster och
skapar en ökad medvetenhet om vårt fantastiska utbud. Men
lika viktigt är vårt arbete med våra medlemmar. Medlemmarna är intresserade av att resa i Sverige, av upplevelser och
aktiviteter och därför kommunicerar vi mycket och ofta med
dem om vårt utbud.
STF Klippet
Samtidigt har du alltid möjlighet att skapa dina egna erbjudanden. Vi kallar det STF Klippet. På STF Klippet samlar
vi året runt alla våra anläggningars rabatterade erbjudanden. Det kan vara allt från boka tidigt till påskerbjudande,
vinterlyx, erbjudanden med sportlovspaket, weekendpaket
eller bo två för en. STF Klippet är en succé, det fina är att du
bestämmer vad du vill nå ut med och när – och gör det på
ett effektivt sätt.
Våra reseanledningar och koncept
Vi vet att det idag krävs lite mer för att synas och nå ut i
bruset. Vi arbetar därför kontinuerligt för att utveckla och
marknadsföra reseanledningar och koncept som gör att våra
gäster hittar till din anläggning. Några exempel på reseanledningar som vi lyfter fram är Vandring, Skidåkning och Kultur.

Facebook

www.facebook.com/
svenskaturistforeningen med
40 000 fans

YouTube

http://www.youtube.com/stfturist
1 348 000 visningar

Vi har utvecklat ett koncept ”Ett andra hem” som vänder
sig till jobbresenären. Det är en viktig och ökande målgrupp
som ger dig möjlighet till en god lönsamhet hela året.
Vi har även koncept som riktar sig till grupper, både
privata och företag. ”Hyr Hela Huset” är vårt populära koncept för släkten, vännerna eller arbetsgruppen. ”Naturliga
mötesplatser” är vårt spännande konferenskoncept där vi lyfter fram naturens unika förutsättningar för att skapa kreativa
möten. Vi vet att detta ger gäster och intäkter framför allt
utanför högsäsong.
Vår primära gästmålgrupp
STF fokuserar i första hand på att nå den inhemska marknaden. Det är de inhemska gästerna, som har störst potential
att utvecklas till lojala medlemmar och stamgäster, och även
bidra med medlems- och gästnattsintäkter i framtiden. Det
är också denna målgrupp som reser både privat, enskilt, i
grupp och i tjänsten. Samtidigt har vi en bra kanal mot den
internationella marknaden genom vårt samarbete med HI.
Hostelling International (HI)
STF är som enda svenska aktör en del av Hostelling International, en global organisation med 4 miljoner medlemmar i
ca 80 länder. En riktigt bra kanal för att nå den internationella
gästen. Som ansluten till STF kan du även vara bokningsbar
online på hihostels.com, en webb som under 2015 hade
4,5 miljoner unika besökare.
Egen marknadsföring
Genom att använda vårt varumärke, nyttja våra kanaler och
verktyg kommer du att få en helt ny nivå av synlighet. Det är
viktigt att säga att även i ett samarbete med STF kommer du
att behöva arbeta med din lokala marknadsföring och ditt
eget varumärke.

Tidningen Turist

194 000 läsare, 135 000 hushåll

Upptäckarbrevet,
elektroniskt nyhetsbrev
167 000/mån
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SVERIGES STÖRSTA
DESTINATIONSBUTIK PÅ WEBBEN
Vår främsta marknads- och försäljningskanal är självklart vår webb, och vi är stolta över
att kunna lyfta fram, skapa inspiration och presentera attraktiva boenden och upplevelser över
hela Sverige. Vi vågar påstå att vi har Sveriges största och enda rikstäckande destinationsbutik
på webben.
Allt fler bokar på nätet
Allt fler söker och bokar sin resa eller sitt boende på nätet.
Att finnas bokningsbar för gästen på gästens villkor är
viktigare än någonsin. Att nå ut i det digitala bruset och välja
rätt kanal är inte alltid lätt. Dessutom innebär det ofta mycket
höga provisionskostnader. Vi är därför stolta över att kunna
erbjuda en riktigt konkurrens- och kostnadseffektiv onlinekanal för våra anläggningar.
Kraftfull onlinekanal
Trots tuff konkurrens på marknaden av andra säljkanaler har
vår onlineförsäljning under de två senaste åren ökat med ca
25 procent per år. Under 2015 lanserade vi dessutom en
helt ny webb med än mer säljfokus, kunskap och inspiration
för upplevelser i Sverige. Med 2,3 miljoner unika besök per
år är det en relevant och effektiv kanal och bokningarna
kommer från såväl medlemmar som icke medlemmar. Dessutom till en mycket förmånlig provision på endast 8 %.

Endast våra utvalda anläggningar
Endast våra anslutna anläggningar får möjlighet att synas på
svenskaturistforeningen.se, vilket gör att du får en exklusiv
synlighet och finns i ett relevant sammanhang mot en intresserad målgrupp. Här konkurrerar du heller inte om synligheten med hundratals andra helt olika aktörer.
Du får en egen sida på vår webb
På vår webb kommer du att få en egen sida där du presenterar ditt erbjudande med text, bilder och film. Dessutom kan
du, förutom att erbjuda övernattning, även marknadsföra och
sälja paket, aktiviteter och tilläggsprodukter, vilket skapar
goda möjligheter till merförsäljning.
Du kommer dessutom att ha möjlighet att komplettera
med en onlinebokning direkt på din egen hemsida till samma
låga provision.

Fakta:
• Vår webb besöks av hela ca 1,6 miljoner unika besökare per år.
• E xklusiv synlighet mot en tydlig, intresserad och köpstark målgrupp som gärna reser i Sverige och upplever natur och kultur.
• För bokningar via STF online-försäljning betalar du en provisionskostnad om 8 %, vilket troligen är marknadens lägsta.
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VI SKAPAR SYNLIGHET
FÖR MILJONER
Som en av Sveriges största ideella förening ska vi synas och höras. Vi kan och vill påverka!
Stötta Kungsleden, Rädda Nattågen och The Swedish Number är initiativ som både gör en
insats, ger mycket positiv publicitet och stärker vårt varumärke än mer.
Vårt påverkansarbete
En av våra viktigaste uppgifter är opinionsbildning. Här
agerar vi på flera fronter i frågor som är viktiga för våra medlemmar och för Sverige som turistland. Just nu fokuserar vi
på tre hjärtefrågor: turistisk infrastruktur, allemansrätten och
rustning av ledsystem.
Som till exempel: när beslut fattades att de reguljära
nattågen till Jämtland skulle sluta gå och nattågstrafiken
skulle minskas till övre Norrland startade vi namninsamlingen
”Rädda Nattågen” Tack vare alla 57 000 som hittills skrivit
under har Trafikverket beslutat att låta nattågen till och från
norra Norrland rulla vidare i samma omfattning som idag. Nu
fortsätter vi kämpa för att rädda nattågen även i Jämtland. Vi
måste få till en bra och fungerande infrastruktur i hela Sverige. Det är en förutsättning för att fortsätta utveckla både
besöksnäring och vardagsliv.
Stötta Kungsleden startade vi 2014 för att vi såg att Sveriges leder behövde rustas och vi ville få igång en debatt om
vems ansvar det är. Det hela går ut på att för 25 kr blir man
fadder för en meter på Kungsleden. Pengarna går till rusta STFs stugplatser och andra
saker längst leden. För att få lite extra uppmärksamhet gav vi tillsammans med Sveriges
landshövdingar ett fadderskap på 10 000
meter till H.M. Konungen 70 åriga födelsedag. Gåvan gick oavkortat till att tillgänglighetsanpassa STF Abiskojaure fjällstuga.

Vårt PR-arbete i siffror 2016:
PR-värde 407 950 462 kr
Antal läsare 519 254 634 stycken
Antal artiklar 9 431 stycken
Varav The Swedish Number 32 276 979 i PR-värde
i traditionell svensk press
Totalt i hela världen över 1,263 miljarder

Media gillar STF
Förutom att vi själva arbetar aktivt med att tipsa om media
om resor i Sverige, har vi, som den välkända och rikstäckande aktör vi är, dessutom förmånen att ofta få frågor från
pressen kring semester och upplevelser i Sverige. Vi delar
gärna med oss av våra tips!
Varje år delar vi ut pris till årets bästa
STF anläggning - ”Årets Kudde”. De nominerade utses av gästernas röster och en jury.
Detta är en av årets mest uppmärksammade
branschhändelser och ger såväl nominerade
som vinnande anläggning en enorm synlighet i media såväl nationellt som regionalt och
lokalt.
K UD D E
Vi är ödmjukt tacksamma för det fina
2015
arbete som så många av STFs anläggningar gör och som
uppmärksammas i media och i branschen.
Ett framgångsrikt PR- och opinionsarbete är många gånger ett än bättre sätt än traditionell marknadsföring att ladda ett
varumärke med sunda värderingar och associationer.

Sverige fick, som det första landet i världen, ett eget telefonnummer under tolv veckor. Den 6 april 2016 lanserade
vi The Swedish Number. När numret stängde var resultatet
häpnande: 190 000 telefonsamtal, från 186 länder. Över
32 000 tusen svenskar hjälpte till att svara, däribland, statsminister Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra. Pewdiepie
och Alicia Wikander ringde och
President Obama nämnde numret
i ett direktsänt tal från Vita huset.
The Swedish Number fick stor
uppmärksamhet från världspressen och prisades på kommunikations- och PR-galor världen över.

* PR värdet mäts genom att ta annonskostnad på samma yta multiplicerat med 2,34, vilket motsvarar trovärdigheten relaterat en annons.
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BRANSCHAVTAL MED VISITA
Genom ett unikt samarbete blir du som franchisetagare medlem i Visita utan extra kostnad.
Visita är en branschorganisation för hotell, restaurang och turism.
Visita är en bransch- och arbetsgivarorganisation för den
svenska besöksnäringen. Visita tecknar också branschens
kollektivavtal och är en även medlemsorganisation i Svenskt
Näringsliv.
Vad innebär ett medlemskap i Visita
Att vara del av den största branschorganisationen är ett
sätt att få vara med i och ta del av branschens utveckling.
Det ger en rad förmåner och det innebär även att du sätter
ytterligare en kvalitetsstämpel på din verksamhet.
Medlemskapet ger många förmåner, exempelvis:
• Resegaranti
• Tillgång till juridisk expertis
• Förmånliga försäkringar
• Förmånliga inlösenavtal (kontokortsavgifter)
• Utbildningar

För dig som även vill teckna kollektivavtal genom Visitas
arbetsgivarorganisation finns möjlighet att lägga till arbets
givardelen.
Samarbeten för utveckling
Förutom samarbetet med Visita har STF samarbete med
andra branschorganisationer som Svensk Turism, Ekoturismföreningen, Svensk Franchise med flera. Dessa samarbeten
ger mervärden för dig som franchisetagare i STF som ökade
kunskaper och värdefulla branschnätverk samt skapar möjligheter för STF att påverka turistutvecklingen i Sverige.

FÖRMÅNLIGA INKÖPSOCH SAMARBETSAVTAL
God lönsamhet och en hållbar ekonomi kommer ju både från goda intäkter och från
kostnadskontroll. Vårt samarbete erbjuder därför möjligheter till både intäktsökningar
och kostnadsreduceringar.
En av grunderna i samarbetet med dig som franchisetagare
är de skalfördelar som vi tillsammans kan uppnå via upphandling av tjänster och produkter.
För närvarande har STF huvuddelen av inköpsavtalen,
med fokus på livsmedel och förbrukningsartiklar, hos inköpsorganisationerna Nores och UHPO.
STFs samarbeten omfattar även ett antal direkta avtal
med utvalda leverantörer inom till exempel:
• Bokningskanaler
• Brandskydd
• Gästenkäter
• Kanalhanteringssystem
• Kortinlösen
• Sängar
• Sängtextilier
• Skadedjurskontroll
STFs inköps- och samarbetsavtal utvecklas över tid, baserat
på franchisetagarnas behov. Inga inköpsavtal är obligatoriska.
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ATT BYGGA VÄRDSKAP I VÄRLDSKLASS
I en allt snabbare utveckling, med en transparent marknad och ökande konkurrens, är det viktigt
att ständigt utveckla produkt och erbjudande. Gästernas förväntningar förändras och det gäller
att skapa attraktion, tydlighet och leverans. Vi har verktygen för att stötta dig.
Kvalitet
STF genomför regelbundet utvecklingsbesök och uppföljning på alla anläggningar. Syftet är att vara ett stöd i
utvecklingen av verksamheten och skapa en bra dialog där vi
tillsammans verkar för att skapa riktigt bra gästupplevelser.

Som franchisetagare förväntas du ställa dig bakom
STFs hållbarhetspolicy leva upp till vårt grundläggande
hållbarhetslöfte. Dessutom vill vi inspirera och stötta dig att
utveckla din verksamhet i hållbar riktning exempelvis genom
utbildning.

Gästomdömen
Absolut viktigast är gästernas upplevelser. I dagens digitaliserade värld är andra gästers omdömen en av de viktigaste
faktorerna vid val av boende. Därför publicerar vi alla gästomdömen på din anläggningssida på vår webb, där du även
har möjlighet att besvara dem.

Uppföljning
Ingen kedja är, som bekant, starkare än sin svagaste länk.
Därför har STF ett system för att kunna föra dialog kring
nödvändiga åtgärder och upprätta tidsplaner om brister i
kvaliteten upptäcks på en anläggning. Om åtgärderna inte
genomförs som överenskommet, har vi som yttersta åtgärd
rätt att säga upp vårt samarbete och avtal. Detta arbetssätt
gynnar alla anslutna anläggningar och är en garanti för att
du som franchisetagare vet att alla dina kollegor i nätverket
håller en överenskommen nivå vad gäller kvalitet och gästbemötande.

Varumärket som garanti
Med STFs varumärke på dörren får du tydliga förväntningar från dina gäster. I över 130 år har STF borgat för ett
gott värdskap och hög kvalitet på anläggningen. Genom
erfarenhetsutbyte och utbildningar får du verktygen för att
kunna fortsätta i denna tradition och tillsammans med övriga
kollegor i nätverket utveckla framtidens värdskap.
Hållbarhet är en viktig del i vårt erbjudande
STF vill ta ett aktivt ansvar i utvecklingen mot en hållbar
besöksnäring i Sverige. Att ha ett genomtänkt hållbarhetsarbete och att ta ansvar för verksamhetens påverkan på
det omgivande samhället och miljön är idag något de flesta
medlemmar och gäster tar för givet.

NFI – Nöjd Franchisetagare Index
I vårt interna kvalitetsarbete mäter vi även årligen det vi
kallar NFI, Nöjd Franchisetagare Index, dvs hur nöjd du och
dina kollegor är med oss på STF. Detta index är en av våra
främsta värdemätare och underlag för vårt utvecklings- och
förbättringsarbete. De senaste åren har indexet legat på en
bra och stadig nivå.
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ETT NÄTVERK AV MÖJLIGHETER
STF har lång erfarenhet och kunskap när det gäller att driva och utveckla verksamhet på
turistanläggningar samt att samarbeta med fristående entreprenörer. Vi vill skapa värden för
dig genom att erbjuda support, utbildning, träffar och inte minst ett nätverk av branschkollegor
att dela erfarenheter och idéer med.
Introduktionsutbildning
Så fort som möjligt efter att du har anslutit dig till oss blir
du inbjuden till vår introduktionsutbildning. Här får du viktig
information om samarbetet och de verktyg vi tillhandahåller.
Du träffar och får ett ansikte på oss som arbetar på STF och
du skapar ditt första nätverk med andra nya kollegor från
anläggningar runt om i landet.
Regionansvarig kontaktperson
Våra regionalt ansvariga är din närmsta kontaktperson och
den som bland annat följer upp STF kvalitet, arrangerar regionala träffar och stöttar dig i frågor kring STF, din verksamhet och branschen i övrigt.
STF-support
Vår telefonsupport är kostnadsfri och stöttar och utbildar
dig i användandet av de system som du använder för STFs
webbsidor, onlineförsäljning och medlemsärenden.
Kundtjänst
STF har en central kundtjänst som hjälper medlemmarna
med råd och tips om vart de ska åka och upplysningar om
alla våra anläggningar.
Värdkonferens
Vi arrangerar årligen en stor värdkonferens där vi samlar alla
våra anläggningar. Här blandas intressanta föreläsningar
med praktiska workshops och en hel del skoj. Det är under
denna som vi premierar fina insatser under året och med
pompa och ståt korar Årets kudde.

Från 2015 års Värdkonferens.
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Nätverksträffar och inspirationsresor
Vi arrangerar kontinuerligt träffar för att skapa idé- och
erfarenhetsutbyte mellan våra anläggningar.
Övriga utbildningar
Vi erbjuder efter behov utbildningar i onlinesystem och
andra relevanta delar. Via vårt samarbete med Visita har du
även möjlighet att ta del av deras utbildningsutbud till mycket förmånliga priser.
Franchiseråd
Vi tar vara på erfarenheter och inspel från hela nätverket
genom ett råd, där vi samlar representanter från anläggningarna i form av ett franchiseråd. Rådet består av personer
som väljs av franchisetagarna.
Värdkort
Förutom medlemskapet i STF får du två
värdkort som ger rätt till ett antal fria övernattningar på andra STF-anläggningar. På
så sätt vill vi uppmuntra till inspiration och
relationsbyggande besök inom nätverket
Huvudkontor
På vårt huvudkontor arbetar en stor del av oss anställda som
hanterar de övergripande strategiska, operativa och administrativa delarna av STF. Här samlar vi kompetens kring
bitar som försäljning, marknadsföring, PR, webb, hållbarhet med mera. Kompetens som används för att stärka och
utveckla föreningen och din affär.

FÖRVÄNTNINGAR PÅ DIG
I detta prospekt har vi försökt att ge en övergripande bild av vad vi står för, hur vi arbetar och vad
det innebär att bli en del av STF. För att ansluta sig och ta del av vårt erbjudande ställer det även
ett antal krav och förväntningar på dig.
STFs Varumärke
Vi förväntar oss att du noga nyttjar och vårdar vårt gemensamma varumärke samt följer STFs varumärkesmanual
omfattande bl.a. logotyper, skyltar och digital synlighet.
Det är också viktigt att du säkerställer att du och all personal på anläggningen har en god kunskap om STF och HI,
såväl förening som erbjudande och samarbetets grunder.
STFs medlemmar
Du ska alltid fråga gäster om medlemskap och lämna fastställd rabatt på boende och paket till medlemmar i STF och
HI. Rabatt lämnas till de som bokar via STF eller direkt i dina
egna kanaler.
Det är viktigt att ni aktivt värvar nya medlemmar och
stamgäster till STF och att eventuell personal utbildas i
värvning och medlemskapets funktion.
Marknadsföring och försäljning
För att du ska få tillgång till närvaro på STFs webb måste ni
förse och uppdatera STF med material som bilder, film och
text. Du måste lägga ut full kapacitet till försäljning online
på STFs webb med minst 12 månaders framförhållning och
delta i STFs gemensamma kampanjer utifrån de villkor som
anges.
För en säsongsöppen anläggning ska en rimlig säsong
omfatta minst åtta veckor.
Kvalitet och standard
Franchiseavtalet kräver att du kvalitetssäkrar din anläggning
med stöd av Visitas dotterbolag Svensk Klassificering och

regelbundet säkerställa fastställd STF- kvalitet vid genomgång med STFs representant.
Utbildning och kunskapsöverföring
Du måste delta i STFs introduktionsutbildning för att säkerställa ett givande samarbete och du ska också i möjligaste
mån prioritera att delta i gemensamma träffar.
Du måste också inneha och hantera IT-system som
möjliggör löpande kommunikation med STF samt nyttja de
verktyg och den support som finns tillgänglig. Anvisningar i
STFs handbok ska följas.
Varje månad rapporterar du gästnattssiffror till SCB
(Statistiska Centralbyrån).
Hållbar turism
Vi förväntar oss också att du verka utifrån STFs hållbarhetslöfte och ständigt förbättra verksamhetens hållbarhetsarbete.
Branschmedlemskap i Visita
Du måste följa branschens etiska regler och ha personalvillkor i nivå med kollektivavtal. Medlemsskapet i Visita måste
synliggöras.
Grundläggande för att knyta ett avtal är att du och din verksamhet vid varje tillfälle uppfyller gällande myndighetskrav,
innehar fullvärdiga försäkringar samt till fullo följer lagar och
regelverk.
Vid ett avtalstecknande ska tillstånd uppvisas och sedvanlig kreditupplysning görs. Som företagare har du även i
denna avtalsform en självständig ställning som företag.

13

FRANCHISEAVTALET
I egenskap av franchisegivare har STF uppdraget att genom skalfördelar driva ökade intäkter och
sänka kostnader för sina franchisetagare. Franchisekonceptet utvecklas löpande för att anpassas
till rådande marknadssituation.

Avtalsperiod
STF tror på ett långsiktigt samarbete och vi erbjuder en
löptid på mellan 3 och 5 år. Vid avtalstidens slut har du möjlighet att ansluta dig för en ny period om 3 till 5 år. Många av
STFs franchisetagare har samarbetat med oss i 20 till 25 år
eller mer.

Franchisekonceptet
Med vår långa bakgrund inom franchise har vi kommit fram
till ett franchisekoncept med stora möjligheter för unika
anläggningar.
Vår kedja är mångfacetterad vilket vi ser som en av våra
absoluta styrkor eftersom det skapar ett mycket spännande
och inspirerande utbud för våra gäster. Vårt koncept bygger
därför på de anslutna företagens självständiga ställning och
ger stora friheter vad gäller utformning av produktutbud, pris
samt fysisk utformning av anläggningen. Dock ställer vi vissa
grundkrav, läs mer om dessa på sidan 13. Självklart förväntas båda parter verka för gott affärsmannaskap och leva upp
till avtalets villkor.
Svensk Franchise
STF är medlem i Svensk Franchise. Franchise som samarbetsform växer kraftigt i Sverige vad gäller såväl antal företag
och antal anställda som franchiseföretagens omsättning. Vårt medlemskap
borgar för att STFs franchisekoncept
IG
F U L LVÄ R D
följer Svensk Franchise etiska regler
MEDLEM
och i övrigt uppfyller god bransch
standard.
Vi
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Grunden för vårt samarbete
Som franchisetagare inom STF får du rätten att verka under
ett marknadsledande varumärke och ingå i en kedja som
erbjuder unika boenden i hela Sverige. Tillsammans är vi en
betydligt starkare och attraktivare marknadsaktör än om var
och en skulle agera och verka på egen hand.
Du som franchisetagare är ett ägarmässigt oberoende
företag som på franchisebasis nyttjar det varumärke och
koncept som STF äger.
Vårt samarbete styrs av ett avtal som reglerar rättigheter
och skyldigheter. Kopplat till avtalet finns en digital handbok
där STF dokumenterar sitt koncept och ”know-how”. Avtalet
och innehållet i Handboken presenteras överskådligt i det
här prospektet.
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FRANCHISEAVGIFT
Franchiseavtalet ger dig rätten att verka under STFs varumärke och ta del
av franchisekonceptets alla delar så som det är beskrivet i detta prospekt.

Sammantaget får du nya intäktsmöjligheter och kostnadsbesparingar som tillsammans förbättrar ditt resultat. Hur
mycket resultatet förbättras bestämmer du genom hur väl
du utnyttjar de möjligheter som finns inom STFs koncept.
För vårt totala erbjudande och våra tjänster betalar du en
franchiseavgift.
Fast avgift som betalas månadsvis
• Den fasta avgiften baseras på anläggningens storlek, vilket
vi har valt att uttrycka och mäta i antalet gästnätter under
ett helt år.
• Antal gästnätter beräknas utifrån hela verksamhetens
samtliga gästnätter för senaste kalenderåret.
• Den fasta avgiften revideras årligen utifrån din gästnatts
utveckling.
• Avgiften är baserad på 10,32 kr per gästnatt i 2017 års
penningvärde.

• Minimumavgift uppgår till 18 572 kr (2017) per år.
• Maximal fast avgift uppgår till 257 950 kr (2017) per år.
• Franchiseavgiften indexeras årligen.
Avgiften erläggs per månad under 12 månader för en helårs
öppen anläggning och under 6 månader för en säsongs
öppen anläggning.

Exempel på hur den fasta avgiften beräknas:
Anläggningen har under året totalt 3 200 gästnätter
Avgiften per månad blir då:
3 200 gästnätter x 10,32 kr (2017) per gästnatt/12 månader
= 2 752 kr per månad.
Nästkommande år beräknas avgiften på det gångna årets
gästnätter gånger avgiften som då indexerats.

BOKNINGSPROVISION
STFs onlinebokning har förmodligen Sveriges lägsta provision. Detta är en del av vårt erbjudande
och ett medvetet val för att göra det möjligt för dig som franchisetagare att nå dina gäster och
kunder så kostnadseffektivt som möjligt
Procentuell avgift, dras från totalt bokningsbelopp
• Provisionen är 8% av det totala bokningsbeloppet
exklusive moms.

• Gästen betalar till STF och provisionen dras från inbetalt
totalbelopp.
• Utbetalning till dig, av resterade belopp sker efter gästens
besök.
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SVENSKA TURISTFÖRENINGEN
STF vill få människor att upptäcka Sverige, främja svensk turism och sprida kännedom om
vår natur och kultur. Verksamheten ska vara baserad på långsiktig och hållbar utveckling.
STF ägs av sina medlemmar
STF ägs av sina ca 236 000 nyfikna, aktiva och natur- och
kulturintresserade medlemmar. Det är medlemmarna som
bestämmer verksamhetens inriktning.
Våra värderingar:
omtänksamma, nyfikna, äkta, professionella och engagerade.
Svenska Turistföreningen är religiöst och partipolitiskt
obunden.
Vårt uppdrag från medlemmarna är att:
• Främja och utveckla den turism som utgår från natur och
kultur.
• Värna och informera om natur, kultur och miljö i Sverige
utifrån ett turistiskt perspektiv.
• Verka och sprida kunskap om ekoturism.
• Erbjuda medlemmarna prisvärda övernattningsmöjligheter
och berikande aktiviteter.
• I övrigt företräda medlemmarnas intressen inom våra verksamhetsområden.

Affärsverksamheten
STFs affärsdrivande verksamhet består av ca 300 anläggningar, det vill säga vandrarhem, hotell, fjällstugor och
fjällstationer från norr till söder som drivs i det helägda
dotterbolaget STF AB, antingen i egen regi eller via fri
stående entreprenörer som ansluts via franchiseavtal.
Antalet gästnätter är ca 1 300 000 gästnätter per år.
Eventuella vinster återinvesteras i verksamheten
Koncernen STF omsätter mellan 300–350 mkr. Till skillnad
från kommersiella franchisegivare återinvesterar STF eventuellt ekonomiskt överskott i verksamheten för att göra den
ännu bättre.
Hållbar turism
STF vill vara med och driva utvecklingen mot ett Sverige där
det är enkelt och inspirerande att turista hållbart. En hållbar
turism innebär att den ekonomiska nyttan från turismen
bibehålls eller stärks samtidigt som natur- och kulturvärden
bevaras, miljöpåverkan minimeras och lokalsamhällen och
sociala värden utvecklas. För oss hänger ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar ihop.

STF – Vägen till äventyret Sverige

Rosenlundsgatan 60, Box 17251
104 62 Stockholm

Telefon 08-463 21 00
E-post stffranchise@stfturist.se

www.svenskaturistforeningen.se/stf-franchise

STF Franchiseprospekt februari 2017

STF vill få människor att upptäcka Sverige. Vi vill värna om och utveckla våra unika miljöer samt guida och inspirera
till stora och små äventyr kring våra ungefär 300 boenden. STF är en av Sveriges största ideella organisationer
med cirka 236 000 medlemmar. En förening med eldsjälar som letar upptäckter vid sidan av vägen, längre in i
skogen och högre upp på fjället. Bli medlem på www.svenskaturistforeningen.se och stöd vårt arbete så att du
och andra kan upptäcka Sverige, både idag och i morgon.

