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Pomo on kesän konserttikuningas: Kesän suurkonsertit nostivat
Helsingin hotellihakuja
Heinä-elokuussa Helsingissä konsertoi useita supertähtiä. Suurkonsertit vetävät pääkaupunkiin matkailijoita sekä kotimaasta
että ulkomailta. Hotels.com vertaili alkukesällä tehtyjä hotellihakuja Bruce Springsteenin ja Madonnan konserttien ajankohdille.

Suomalaisten kestosuosikki Bruce Springsteen myy Olympiastadionin hetkessä loppuun joka kerta, vaikka vieraileekin Suomessa suhteellisen usein.
Springsteeniä aiotaan selvästi matkustaa katsomaan myös kauempaa, sillä hotellihaut konserttipäivän 31.7. ympärille olivat alkukesästä selkeästi
nousussa. Hotellihakuja Helsinkiin tehtiin 28.7.-5.8. väliselle ajalle 373 prosenttia enemmän kuin vastaavalle ajanjaksolle viime vuonna.

Mediassa on käyty keskustelua siitä, syökö 12.8. järjestettävän Madonnan stadionkonsertin suosiota Suvilahdessa samana iltana esiintyvä Björk.
Hotels.com vertaili konserttiajankohdan ympärille 11.8.-21.8. Helsinkiin tehtyjä hotellihakuja viime vuoden vastaavaan ajankohtaan ja kasvua oli 333
prosenttia.

Näiden lukujen valossa näyttäisi siis siltä, että loppukesästä Helsinkiin matkaavia matkailijoita kiinnostaa newjerseyläinen rock-musiikki enemmän kuin
pop, oli se sitten valtavirtaa tai islantilaista vaihtoehtomusiikkia. Bruce Springsteen näyttää nimittäin lisäävän hotellihakuja Helsinkiin enemmän kuin
Madonna ja Björk yhteensä.

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.  


