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Huonekaverissa viheliäisintä ovat ilmavaivat
Hotels.com teetti uutiskirjeensä tilaajien keskuudessa touko-kesäkuussa leikkimielisen kyselyn, jossa kysyttiin matkailijoiden
mieltymyksiä hotellihuonekavereihin liittyen. Tulokset kertovat suomalaisten suosivan varsin perinteisiä piirteitä
huonekavereissaan.

Luotettavuus on huonekaverissa tärkeintä

Suomalaisten mielestä hotellihuonekaverin ykköspiirteenä tulee luotettavuus. Seuraavaksi tärkeimpänä piirteenä on huumorintaju. Reissussa sattuu usein
pieniä kommelluksia ja vastoinkäymisiä, joista voi tulla jopa matkan hauskimpia muistoja sopivalla huumorilla höystettynä. Matka on tietysti myös
rattoisampi, jos huonekaverin kanssa voi heittää huulta vapaasti. Kolmanneksi eniten arvostetaan samoja elämänarvoja.

Vähiten tärkeänä piirteenä huonekaverissa pidetään ulkonäköön liittyviä seikkoja. Suomalaisille hyvin vähämerkityksellisiä piirteitä huonekaverissa ovat
pituus, hyvä kampaus ja hyvä iho. Seksikäs aksentti ja sama uskonto tulevat myös prioriteettilistan häntäpäässä.

Jos olet itsekäs, tupakoit ja kärsit ilmavaivoista, voi olla hankalaa löytää matkaseuraa. Nämä ovat nimittäin ne piirteet, joita suomalaiset pitävät
epämieluisimpina henkilöissä, joiden kanssa hotellihuone jaetaan. Hieman yllättäen myös kissaihmisiä karsastetaan huonekumppaneina. Ehkä ihmiset
pelkäävät kissaihmisten tuovan kissankarvoja hotellihuoneisiinkin.

Luonnollisesti useimmat eivät pane pahakseen jakaa huonettaan henkilön kanssa, jolla on viehättävät silmät ja joka sattuu vieläpä olemaan elämän
rakkaus.

Yö New Yorkissa mieluisin

Jos sinulle annettaisiin ilmainen lisäyö hotellissa, missä kohteessa mieluiten käyttäisit sen? Kysymys ei ole aivan hypoteettinen, sillä Hotels.comilla on
erityinen Welcome Rewards™ -ohjelma, joka toimii kuin lounaspassi: Kerää kymmenen yötä ja Hotels.com tarjoaa yhden. Palkintoyön arvo lasketaan
kymmenen aiemman yön keskiarvosta ja asiakkaalle jää maksettavaksi ainoastaan verot ja muut maksut.

Kyselystä ilmenee, että suomalaiset käyttäisivät palkintoyönsä mieluiten New Yorkissa. New York oli myös suosituimpia kohteita suomalaisten
keskuudessa keväällä julkaistun Hotel Price Index (HPI) -tutkimuksen mukaan. New Yorkia seuraavat Lontoo, Pariisi ja Barcelona, kukin perinteisiä
kaupunkilomakohteita.

Lisätiedot, kuvapyynnöt tai Hotels.comin edustajien haastattelupyynnöt Hotels.com-lehdistöpalvelusta: lehdisto (at) hotels.com tai soita viestintätoimisto AC-Sanafor 040 766 8874 tai
040 706 8021.
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Hotels.com on osa kaikilla merkittävillä markkinoilla toimivaa Expedia-ryhmää ja sen valikoimiin kuuluu yli 150 000 laadukasta hotellia, huoneistoa ja B&B-majapaikkaa ympäri maailmaa. Näistä
kaikista löytyy täydelliseen yöpymiskokemukseen tarvittavat tiedot. Jos asiakas löytää muualta halvemman hinnan etukäteen maksamalleen hotellihuoneelle, tarjoaa Hotels.com kyseisen
hotellihuoneen asiakkaalle samaan hintaan. Hotels.com hyödyntää yhtä alan suurinta hotelliyhteistyöverkostoa ja neuvottelee käyttäjille parhaat hinnat sekä tarjoaa säännöllisesti erilaisia
alennuksia ja tarjouskampanjoita. Lisäksi Hotels.com tarjoaa käyttäjilleen yli 6,5 miljoonaa asiakasarviota esittelemistään kohteista ihmisiltä, jotka todella ovat yöpyneet hotelleissa. Näin
asiakkaat tietävät majoitusta varatessaan mahdollisimman paljon kohteesta.

Matkailijat voivat tehdä varauksen internetissä tai soittamalla monikieliseen asiakaspalvelunumeroon +358 10 808 097. Hotels.comin sovelluksia älypuhelimille ja tableteille voi ladata
osoitteesta http://fi.hotels.com/tarjoukset/mobile_fi/. Sovellusten kautta asiakkaat voivat etsiä ja tehdä varauksia missä vain ja päästä hyödyntämään yli 20 000 viime hetken tarjousta.
Sovellukset ovat saatavilla yli 30 kielellä, mukaan lukien suomeksi. Sovellusten avulla käyttäjät voivat myös suodattaa ja lajitella hotelleja, lukea asiakasarvioita sekä löytää viime hetken
tarjouksia läheltä omaa sijaintiaan.

Hotels.com on hiljattain lanseerannut Welcome Rewards™ -kanta-asiakasohjelmansa maailmanlaajuisesti. Welcome Rewardsissa™ asiakas saa yhden palkintoyön jokaista kymmentä
Hotels.comin kautta varattua yötä kohden. Maksettavaksi jäävät vain verot ja mahdolliset lisämaksut. Hotels.comin sivuilta löytyvät ehdot ja säännöt ovat voimassa.

Viimeisen kahdeksan vuoden ajan Hotels.com on julkaissut kahdesti vuodessa palkitun kansainvälisen katsauksen hotellihuoneiden hinnoista, Hotel Price Indexin. Hotel Price Indexistä on
tällä hetkellä olemassa 31 eri maiden versiota, lisätietoja: http://press.hotels.com/en-gb/hotel-price-index/. Seuraa Hotels.comia myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa.


