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Resesajten Secret Escapes växer snabbt i 
Sverige 
 
Secret Escapes växer starkt i Sverige bland de resesöksajter som erbjuder 
rabattkampanjer för hotell och resor. Till följd av en nyemission och ett förvärv av en 
av Europas ledande resebyråer har Secret Escapes nu totalt över 45 miljoner 
medlemmar globalt, och siffran fortsätter att växa. Antalet svenska medlemmar har 
ökat med 20 procent till över en miljon och bolaget har haft en tillväxt på 37 procent 
det senaste året. 
 
Resesajten Secret Escapes fortsätter att öka på marknaden till följd av nya satsningar. I 
september tog företaget in 111 miljoner dollar i en stor nyemission och tidigare i år 
förvärvade bolaget Öst- och Centraleuropas ledande resebyrå för specialerbjudanden och 
upplevelseresor, Slevomat. Antalet svenska medlemmar har ökat med 20 procent det 
senaste året och uppgår idag till totalt 1 150 520 medlemmar.  
 

– Secret Escapes koncept bygger på lyxupplevelser till kraftigt rabatterade priser och 
det har fått oss att växa rejält det senaste året i Sverige. Med vår nyemission och 
uppköpet av Slevomat öppnar det upp för ytterligare satsningar. Vi vill ge alla 
chansen att sätta extra guldkant på tillvaron, säger Gustaf Peterson, Försäljningschef 
för Skandinavien.  

 
Genom partnerskap med hotell och resebyråer får medlemmar varje vecka tidsbegränsade 
kampanjerbjudanden till destinationer och hotell runt om i världen med mellan 20 och 70 
procent rabatt. Många av de främsta stjärnhotellen i Skandinavien är anslutna till Secret 
Escapes och omfattar allt från spahotell och boutiquehotell till lyxhotell i stora och små 
städer.  
 
– Intresset för Secret Escapes koncept ökar starkt. Sverige är en mogen resemarknad där 
kunder ställer högre krav på exklusiva upplevelser, bra boende, bekväma resor och att det är 
prisvärt. Med ett växande medlemskap gör vi nu ytterligare satsningar på att ta in fler 
partners och utöka våra medlemserbjudanden, säger Gustaf Peterson.  
 
Företaget grundades i England 2011 och har under de senaste fyra åren vuxit starkt och 
etablerats på 21 marknader. Secret Escapes i Sverige har haft en tillväxt med 37 procent det 
senaste året och nu väntar nya satsningar. 
 
– Vi är glada över det förtroende vi fått av svenska resenärer och ska nu öka utbudet med 
fler partners och komplettera med exklusiva paketresor för att tillgodose medlemmarnas 
upplevelsebehov och intressen, avslutar Gustaf Peterson.  
 
 
	 	 ---	
För mer information, kontakta:	

Lars-Ola Nordqvist, PR-ansvarig för Secret Escapes i Sverige. 070-689 11 20, lars@comvision.se. 
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Om Secret Escapes 

www.secretescapes.com är en kostnadsfri medlemssajt, som erbjuder lyxresor med upp till 70 procent rabatt på 
hotell och semestrar över hela världen. Hotellen och semesterresorna är handplockade av ett team reseexperter 
och inkluderar allt från svenska herrgårdshotell och cityresor till lyxiga europeiska vistelser och långdistansresor, 
där även flyg ingår. 
 
Företaget lanserades i februari 2011 och grundades av VD Alex Saint, COO Tom Valentine och Troy Collins. 
Företaget samarbetar med ledande hotell-, researrangörs- och resebyråpartners för att förhandla fram exklusiva 
låga priser för sina över 45 miljoner medlemmar globalt. Secret Escapes säljer resor med utvalda datum och rum 
via en egen bokningsmotor vilket innebär att kunderna kan boka sin semester eller sitt hotell direkt på Secret 
Escapes webbplats. 
	


