
Vill du bli egenföretagare inom äventyrs- och upplevelse branschen? 
 

 

Nu har du möjlighet att bli franchisetagare 
med Upzone Äventyrsparker! 
	  



 

	 	

Sveriges snabbast växande Äventyrspark 
söker franchisetagare 
Funderar du på att starta eget och gillar utmaningar 
samt, vill jobba inom äventyr och upplevelse 
branschen? 

Upzone Äventyrsparker, ett av Sveriges ledande 
företag inom höghöjdsbanor, söker franchisetagare och 
du kan bli en av oss! 

Vad är Upzone Äventyrsparker? 
Upzone Äventyrsparker finns just nu i Borås, 
Ängelholm, Ullared och Åhus. Vi har höghöjdsbanor på 
upp till 18 meter med spännande utmaningar bland 
trädtopparna! Med fyra olika banor i varje park på olika 
höjder och svårighetsgrader kan alla hitta sin utmaning, 
oavsett om det är i vår lägsta och lättaste bana eller i 
vår högsta och mest utmanande. Du kan klättra i nät, 
balansera på linor, kasta dig själv ut i en linbana 
och klättra genom en tunnel, alltid under ett vakande 
öga av våra erfarna instruktörer. Vi tar även hand om 
företagsaktiviteter och andra eventbokningar, t.ex. om 
lagtävling, kalas eller teambuilding önskas.  

Upzone varumärket 
Vår vision är att vara det ledande företaget inom 
upplevelse och äventyrsbranschen i norden. Vi vill att så 
många gäster som möjligt ska få den bästa servicen 
hos oss och känna sig trygga och personligt bemötta 
under sina upplevelser.  

Vi jobbar också ständigt mot att vara de säkraste 
anläggningarna, att hålla en fortsatt hög nivå och vara i 
framkant av utvecklingen när det kommer till säkerhet, 
samt vara en förebild för andra företag inom branschen. 
Därför jobbar inte Upzone bara med att driva egna 
parker och franchiseparker, utan vi är också 
medlemmar i International Adventure Park Association 
(IAPA) och är ett utav tre utbildningscentrum inom 
IAPA.  

	  



 

	 	

International Adventure Park Association (IAPA) 
IAPA är en internationell organisation för höghöjdsbanor som kvalitetssäkrar 
och sätter standarder som kompletterar den europeiska norm som finns för 
höghöjdsbanor genom att bl.a. erbjuda utbildningar för instruktörer, 
utbildare av instruktörer, säkerhetsansvariga, byggare av höghöjdsbanor, 
m.fl. IAPA jobbar också med att vara stöd för medlemmar för att varje park 
ska vara säker, modern och ekonomiskt hållbar, så att branschen kan 
fortsätta utvecklas och ha ett bra rykte bland allmänheten. Organisationen 
har över 150 medlemmar världen, både enskilda parker eller kedjor av 
parker, samt företag som är leverantörer av utrustning m.m. till branschen.  

Vad är en höghöjdsbana? 
En höghöjdsbana är en slags hinderbana uppe i träden som består av 
plattformar och hinder som man ska klättra, balansera eller svinga sig 
över till nästa träd och plattform. En bana består vanligtvis av 5-15 
hinder av olika slag och kanske även mindre linbanor på 5-100 meter. 
Banorna är uppbyggda med vajrar, trämaterial och rep som uppfyller den 
standard som krävs för höghöjdsbanor, och kan byggas både i träd så 
som tall, bok och ek, eller på pålar nedsatta i marken.  

Vanligtvis säkrar man sig med ett system som är genomgående eller där 
gästen själv hakar om sig på vajrarna, liknande via ferrata. På fristående 
hinder kan det även förekomma topprepsäkringar liknande på en 
klättervägg. En höghöjdsbana kan användas både för nöjes skull men 
även för att utveckla och stärka individer och grupper med fokus mot 
teambuilding, beroende på hur banorna är uppbyggda och konceptet 
som skapas kring dem.  

Vilka tjänster erbjuder Upzone? 
När man bokar ett äventyr hos Upzone Äventyrsparker så ingår alltid 
utrustning, säkerhetsinstruktion och fri klättring i banorna (beroende på 
ålder), en aktivitet som tar ca 2,5 timme totalt. Under aktiviteten får man 
hjälp av välutbildade och erfarna instruktörer som kontrollerar att 
utrustningen sitter bra, att man förstått säkerhetsinstruktionerna, och 
som håller uppsikt från marken och coachar samt uppmuntrar medans 
man klättrar. Instruktörerna finns till hands om man behöver ställa en 
fråga eller få hjälp i banorna.  

Vi har också olika specialevent, så som lagtävlingar och teambuilding på 
både marken och i luften för företag, samt erbjuder också barnkalas och 
familjedagar. Vi har tema klättringar, t.ex. påsk- och Halloweenklättring. 
Under hösten kan man också uppleva Upzone by Night där man får 
prova banan i mörkret med fin belysning bland träden. Vi paketerar 
också äventyrsklättring med andra aktiviteter och erbjuder t.ex. 
äventyrsdagar med kanotpaddling och klättring, eller kompletta paket 
med boende och klättring, m.m. Möjligheterna är många.   



 

	 	

Gedigen erfarenhet i branschen och en 
drivkraft att utvecklas 
Som franchisetagare hos Upzone får du ta del 
av vår erfarenhet inom branschen. Vi har mer 
än 8 års erfarenhet inom branschen, samt att 
vi själva startat och driver framgångsrikt tre 
parker. I juni 2016 öppnade den första 
franchiseparken i Åhus som också varit väldigt 
framgångsrik under första säsongen. 

Grunden i företaget består av en driven och 
engagerad personal, som vill hålla en hög nivå 
på upplevelsen för våra gäster och har en vilja att ständigt utvecklas och bli bättre. En 
mentalitet som genomsyrar hela företaget från ledningsgruppen till instruktörerna i 
parken.  

Tillsammans med vår engagerade personal så är vi Upzone. 

Entreprenören och grundaren av företaget är Tamara Christmann Olofsson som 
ursprungligen kommer från Tyskland. Hon flyttade till Sverige som student 2008 och 
blev inspirerad till att öppna en park när hon märkte att det inte riktigt fanns något 
liknande på marknaden i Sverige. Med bara 2 000 kr på kontot och små kunskaper i 
det svenska språket, men med en välutvecklad ide och en oerhörd drivkraft lyckades 
hon samla ihop tillräckligt med kapital bl.a. genom Drivhuset, diverse stipendier och 
banklån, och kunde öppna den första äventyrsparken i Borås våren 2009. Trots 
kämpiga första år som egenföretagare med en aktivitet som Svenska folket inte kände 
till sedan tidigare, så behöll hon sin drivkraft och fortsatte utvecklas och år 2013 vann 
hon pris som Årets Nybyggare i Väst. Sedan dess har hon en fortsatt hög vision för 
företaget, drivkraften att utvecklas och vara en förebild inom branschen har inte 
minskat. 

Sommaren 2013 började nuvarande Operations Manager, Camilla Rinman, jobba som 
instruktör i Boråsparken. Camilla kommer ursprungligen från Göteborg och har en 
högskoleexamen i Outdoor Adventure Leadership and Psychology från Sierra Nevada 
College och har bl.a. arbetat som guide och undervisare för guider i klättring, 
canyoneering och höghöjsdbana i Lake Tahoe, USA. Säsongen 2014 var hon del i 
uppstarten av Upzone Äventyrspark i Ängelholm och var ansvarig i parken, och sedan 
dess varit delaktig i öppningen av Upzone Äventyrspark i Ullared, och som mentor för 
första franchiseparken i Åhus 2016. Tillsammans med Tamara är hon utbildare inom 
IAPA och är verksamhetschef för alla Upzoneparker och jobbar mycket med utbildning 
av personal, säkerhetsfrågor i parkerna, utveckling av koncept och kvalitetskontroll, 
samt med uppstart av nya Upzone parker tillsammans med Tamara.  

	  

VD	Tamara	Christmann	Olofsson	och	Operations	Manager	
Camilla	Rinman 



 

	 	

Vad är våra förväntningar på dig som vill bli 
franchisetagare? 
 
Du måste tro på vår affärsidé och på oss om du skall lyckas och trivas inom Upzone-
kedjan. Du måste dessutom ha en stark önskan att starta eget och viljan att göra en 
helhjärtad insats. Att starta eget är spännande men jobbigt - speciellt i början. 

Här följer en Upzone-företagares viktigaste egenskaper: 

• Du måste känna dig engagerad för vårt koncept och du får inte vara höjdrädd. 
  

• Du bör vara sportig och beredd att själv arbeta aktivt i parken. 
 
• Du är ambitiös, energisk och du tror på dig själv. 
 
• Du har en vilja att utvecklas och hålla en hög lägsta nivå inom det du gör.  
 
• Du är beredd på att det är ett hårt arbete att starta eget och att det kan ta tid 

innan du når en stabil lönsamhet. 
 
• Du är positiv och har lätt för att umgås med människor omkring dig. 
 
• Du har en ordnad ekonomi och en del eget kapital. 
 
• Du vet att starta eget är ett stor steg och din familj måste vara positiv och ställa 

sig bakom ditt beslut. 

	  



 

	 	

 
 

Vad ingår i franchise 
paketet? 

 
 
 
 

• Sveriges största och snabbast växande varumärke inom höghöjdsbanebranschen 
 
• Automatiskt medlemskap i International Adventure Park Association 
 
• Vägledning och support under uppstartsfasen, t.ex. lämplighetsbedömning av 

plats, design av anläggning, kontakt med professionellt och erfaret byggteam från 
Tyskland, val och inköp av nödvändig utrustning, rekrytering av lämplig personal.  

 
• Upzone Franchisehandbok, där vi delar med oss av vår erfarenhet och rutiner 

gällande ekonomi, personalrutiner, marknadsföring, m.m. Ett komplett ”starta 
eget” paket med grunderna i att driva en höghöjdsbana enligt Upzone-konceptet.  

 
• Initial utbildning via IAPA av instruktörer samt interna utbildningar inom dagliga 

rutiner i anläggningen och internutbildning av arbetsledare. Fortlöpande 
information om uppdateringar angående säkerhet och rutiner.  
 

• Erfaren mentor på plats under de första öppetdagarna samt löpande stöd både 
via telefon och på plats under säsongen. 

 
• Synlighet på vår hemsida och i övrig nationell marknadsföring både genom 

annonser och event.  
 
• Tillgång till vår bokningsportal Adventure Hero, utvecklat speciellt för 

Äventyrsaktiviteter, samt att alla bokningar hanteras via vår bokningscentral i 
Borås, där professionell personal sköter det initiala gästbemötandet via telefon 
och mail samt jobbar med merförsäljning.  

 
• Fortsatt stöd under för drivandet av parken, utvärdering och utveckling av din 

park, samt utveckling av koncept inom koncernen.  
 
• Områdesskydd, vi öppnar inte upp flera parker i ditt närområde.  

Vi hoppas att du har kunnat bilda dig en tydlig uppfattning om Upzone och vad 
vi står för, och vi ser fram emot att höra från dig. 

 


