
Sammen med Visit Nordvest og Destination Ålesund & Sunnmøre holder Rasmus 

Westerberg, Territory Manager for Norge på Trekksoft verksted om digitalisering av 

aktiviteter og opplevelser. 

Hvordan digitaliserer du aktivitets-virksomheten din og selger 

turene og aktivitetene dine på nettet?

              

Kommer til
Molde & Ålesund26 - 27 feb

Fjord Norway har signert en avtale med TrekkSoft som gir 

medlemmene en gunstig pris for TrekkSofts bookingsystem.
Les mer og se priser 

Tid og sted

               

Molde 26 feb Kl. 10:00. 
Visit Northwest, Torget 4, (4 etasje), 6413 
Molde.

Her kan du bestille et individuelt møte i 
Molde med Rasmus etter lunsj :

Ålesund 27 Feb Kl. 10:00. 
Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, 
Skateflukaia, 6002 Ålesund

Her kan du bestille et individuelt møte i 
Ålesund med Rasmus etter lunsj:

20 min individuelt 20 min individuelt
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N Torunn Dyrkorn
 Visit Nordvest
torunn@visitnorthwest.no

Ann Elisabeth Haram
Destinasjon Ålesund & Sunnmøre
ann.elisabeth.haram@visitalesund.com 

Rasmus Westerberg
Trekksoft
rasmus.westerberg@trekksoft.com

Møtedagen er gratis inklusive lunsj. 
Registrer deg via linken her 
innen 21 februar

https://www.trekksoft.com/no/partner-fjordnorway
https://app.hubspot.com/meetings/rasmus-westerberg/20-min-individuelt-mote-med-rasmus-trekksoft
https://app.hubspot.com/meetings/rasmus-westerberg/20-min-individuelt-mote-med-rasmus-trekksoft-alesund
https://forms.gle/vqPF72uiQzem633i8
https://forms.gle/vqPF72uiQzem633i8


Del 1 
For deg som er interessert i bookingsystemer eller som nylig har
inngått avtale med Trekksoft

10.00 - 11.00
 Workshop i bookingsystem for aktiviteter. For deg som vil vite mer om hvordan 

du bruker Trekksoft. Grunnleggende funksjoner, hvordan legge opp aktiviteter, 

skjema, priser, MVA og att få bookingknapp på egen webside.

11:00 - 12:00
 Workshop/foredrag om hvordan selge hverandre, koble sammen partnere, 

agentlogin og eksempel på hvordan man kobler seg opp mot ulike 

markedsplasser for å selge aktiviteter.

12:00 - 13:00 - Lunsj

Del 2 
For deg som allerede bruker Trekksoft

13:00 - 16:00 

Du har muligheten til å bestille et individuelt 30 min møte/workshop med 

Rasmus fra Trekksoft. 

Ta med din egen PC hvis du vil jobbe i ditt eget Trekksoft-abonnement i løpet av 

dagen.

Kommer til
Molde & Ålesund

Agenda       

Møtedagen er gratis inklusive lunsj. 
Registrer deg via linken her innen 21 februar

https://forms.gle/vqPF72uiQzem633i8

