Ansök om medlemskap
På hemsidan www.bopalantgard.se finns det två flikar som handlar om medlemskap
1. Fliken Bli gårdsvärd
Här kan du läsa om medlemskap och den marknadsföring som föreningen erbjuder i ett
medlemskap
2. Fliken Ansök här
Har du bestämt dig för medlemskap går du in på denna sida och fyller i följande
information.
Bli värd :
Att tänka på är att gårdsnamnet är det som syns utåt på din gårdsannons det är också
ditt inlogg till vårt intra nät. Fullständigt inlogg får du när du skapat ditt lösenord
Övriga kontaktuppgifter är viktiga din mejl ligger till grund för gästbokning och ditt
telefonnummer är kopplat till bokningen, vilket gör att det du får meddelande i din
telefon när bokning inkommer. Du godkänner för GDPR innan du skickar iväg det.
Nu är din gård registrerad och vi har dina kontaktuppgifter.
Lägga upp gårdsinformation
Nu tar du upp hemsidan igen www.bopalantgard.se . På högra sidan ser du en flik som
heter Mina sidor . Klicka på sidan och skriv i ditt gårdsnamn och ditt lösenord och du
kommer till nästa moment
Min Profil
De uppgifter du lägger in här visas alla publikt ut mot gäst på din gårdsannons. Utom
rutan för faktureringsadress, här ser vi gärna att du också skriver in ert
organisationsnummer för att underlätta vid vår fakturering.

Lägga in gårdsannons
Den hittar du under Flik Gårdsannons
Gårdsannons

Här registrerar du ditt boende och väljer om B&B eller stuga för uthyrning. Väljer du
båda registrerar du dina uppgifter enhetligt på båda ställen.
OBSERVERA! Under flik Gårdshotell/ B&B är det pris du lägger upp baserat på per
person/dygn. Här kan du kryssa i om du vill ligga under profil Gårdshotell (gäller om du
uppfyller dessa krav)
Under självhushåll per vecka. Du kan kryssa i rutan personpris vilket ger dig utrymme
att förhandla ett pris per natt/person om du för frågan från gäst.
Har flera boendemöjligheter namnger du dessa se bild och följer sedan instruktionen.

Du sparar dina uppgifter och går vidare till Klassificering.
Fliken Klassificering Ax 1-5

Här läser du igenom de kvalitetskrav som skall uppfyllas för din klassificering. Utifrån
detta fyller du den siffra som motsvarar det du har i ditt boende. Trycker på Spara och
går vidare till fliken Egenskaper
Fliken Egenskaper
Här hittar du rutor där du fyller i storlek och pris på ditt boende. Längst ned på sidan
hittar du rutan Övrig information här fyller du i rutorna som visar faciliteter ut mot
gäst. Spara och backa tillbaka till startsidan där går in uder fliken Gemensamt

Fliken Gemensamt
Här fyller du i rutor som handlar om tillgänglighet, öppettider, språk och eventuellt
kravgård. Sparar och går vidare till flik TILLVAL Gäller för dig som är klassificerad för
Lanthotell och vill synas här. Backa tillbaka och gå in under fliken TEMA
Fliken Tema
Här kryssar du i vilka sökparametrar som du vill exponera ditt boende i. Kan du ta emot
MC gäster. Tillåter du hund i boendet eller kan du ta emot grupper för konferens etc
Missa inte att skrålla dig nedåt då inte alla möjligheter syns . Spara och gå vidare till
fliken SÖKORD
Fliken Sökord
Här har du fyra rutblock med alternativ att kryssa i. Dessa är sökbara och visas publikt
på din annonssida. Glöm inte att skrolla ned.
Utomhusfaciliteter- Inomhusfaciliteter – Omgivning/aktivitet- Djur på gården
Du sparar uppgifterna och går vidare till flik Texter

Fliken Texter
Överskriften på gården skall Sökordoptimeras följande ordning
Gårdsnamn- typ av boende och geografisk plats som gör det möjligt för gäster att hitta
just ditt boende på nätet utanför hemsidan.
Annonsen brödtext skall inte vara mer än ca 130 ord långt. Detta av två skäl textmassan
skall anpassas så den inte är längre än till bildbiblioteket. Blir den för lång så har gästen
svårt att hitta till bokningsfunktionen. Och att den skall vara enkel att översätta på två
språk. Då gäster ofta söker information på flera gårdar vid samma tillfälle är det också
bra att följa våra rekommendationer då det gör det enklare för dem att hitta rätt
information. Skriv gärna ner information enligt följande :
Ange geografisk plats : tex Vår gård ligger vackert belägen på Sveriges västkust nära
havet
Beskriv boendet : typ av boende och lämpligt för tex familj konferens etc, vad som är
speciellt , djur på gården, annat man vill lyfta som aktiviteter
Beskriv närområdet : fiske bad turistattratktione etc samt närmsta stora orter
En Observera : Ej rökare, inga husdjur, Endast veckouthyrning sö- sö
Avsluta med personlig hälsning
Har du redan språköversatt på engelska och tyska lägger du upp detta och skickar oss
information om detta. Glöm inte vägbeskrivning ! Spara
Språktexter läggs efter godkännande/översättning upp på våra utländska sidor
www.farmstayweden.com och www.bauernhofurlaub_schweden.de
Gå vidare till flik Bilder
Fliken Bilder
Du laddar upp dina JPG bilder i biblioteket maxgräns är 250 MB,
Huvudbild visas i din annons när gästen söker information, den visas också
slumpmässigt i ett större format i hemsidans Sidfot. Det är av vikt att kvalitén är god.
Gör gärna huvudbilden personlig och visa boendet på ett personligt sätt.
Övriga bilder i ditt bibliotek. Du behöver inte visa alla bilder i ditt galleri utan välja de
som lämpar sig bäst för säsongen. Gärna i ordning interiör, exteriör och aktiviteter.
Du har ingen gräns på hur många du kan lägga upp rekommenderat är minst 10 st.
Sortera gärna bort de som inte används då de tar plats. Spara när du är klar
Fliken Plats
Fyll i enligt instruktion här finns plats för egen hemsida, länk till onlinebokning och
Tripadvisor
Viktigt! Det telefonnumer som skall ta emot bokningsmeddelande samt lägg upp
din besöksadress på kartan spara och uppdatera igen.
Gratulerar du är nu klar med registrering!
Via mina sidor kan du nu chacka av ditt avtal samt gå in och ändra din information. Det
är också här du hittar Nyhetsbrev och annan information under dokument. Vi ser gärna
att lägger upp din gästnattstatistik och följer det som händer.

Meddela info@bopalantgard.se när du anser att det är klart, så kommer din information
att granskas av vår beslutsgrupp. Därefter godkännes den av styrelsen och ditt boende
är klart att läggas upp för marknadsföring på hemsidan och i våra andra kanaler.
Du kan följa den genom vår Facebooksida Bo på Lantgård Sverige och när du är godkänd
kan du också ansluta dig till vår medlemsgrupp Bo på Lantgård Intern. Vi finns också på
Instagram Bo på Lantgård Sverige. Finns din gård med i sociala medier så ansluter vi
gärna och delar dina uppdateringar vidare.
Frågor?
Kontakta medlemsservice:
E-post info@bopalantgard.se
Tel
072- 50 40 30 6

