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”Je t´aime” – Nämä kielet vievät jalat alta
Hotellivaraussivusto Hotels.comin ja deittisivusto Match.comin Pohjoismaissa teettämän tuoreen sinkkukyselyn mukaan
suomalaiset yksineläjät pitävät ranskaa kaikkein seksikkäimpänä kielenä. Yleisesti Pohjolan sinkkujen keskuudessa ranskan
lisäksi italia ja vastaajien omat äidinkielet saavat sukat pyörimään jaloissa.

Kun suomalaissinkuilta kysyttiin, mikä heidän mielestään on kaikkein seksikkäin kieli, tulos oli selvä: 25 % vastanneista tuntee vetoa ranskan
kieleen. Kyselyn mukaan muut suomalaissinkkuihin eniten vetoavat kielet ovat italia (14 % vastauksista) ja espanja (10,4 % vastauksista).
Ranskan ja italian kielet nousivat myös Ruotsin, Norjan ja Tanskan seksikkyyslistojen kärkeen saaden jokaisessa maassa reilusti yli kymmenen
prosentin kannatuksen.

Eksoottisuus ei kuitenkaan ole aina valttia, sillä hiukan yli 15 % suomalaissinkuista pitää äidinkieltään kaikkein kuumimpana kielenä. Näin ollen
suomi kiri listan kakkossijalle. Myös muissa Pohjoismaissa maan virallinen kieli keräsi ääniä muita Pohjolan kieliä enemmän. Tanskalaissinkut
vetivät kaikkein koviten kotiinpäin, sillä heidän listansa ykkösijalla komeilee – mikäs muukaan kuin – tanskan kieli. Vain norjalaissinkut osoittivat
hallitsevansa hyvien naapurisuhteiden pelisäännöt äänestämällä ruotsin kielen (14,4 % vastauksista) oman äidinkielensä (11,5 %) edelle.

Suomalaisen sinkun korvassa muiden Pohjoismaiden kielet eivät aiheuta erityisen kuumia väristyksiä. Ruotsin kieleen mieltyneitä
suomalaisvastaajista oli 1,1 % ja muiden Pohjolan kielten saama kannatus jäi alle prosenttiin. Erityisesti suomalaisten ja tanskalaisten
suhtautumista toistensa kieliin ei voi kuvata kovin lämpimäksi, sillä molemmat kielet jäivät vastakkaisen maan listalla pitämään perää tismalleen
samalla eli vain 0,1 % kannatuksellaan. Pohjolan kielistä kaikkien Pohjoismaiden listoilla eniten ääniä rohmusivat skandinaaviset ruotsi ja
norja, suomi jäi muiden maiden listojen häntäpäähän.

Sinkkujen lomailutapoja ja matkustamiseen liittyviä mielipiteitä luodannut kysely toteutettiin heinä-elokuun vaihteessa. Vastauksia saatiin
Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta yhteensä 5 435. Suomalaisia sinkkuja vastanneista oli 978, joista miehiä oli 61,2 % ja naisia 38,8
%.

Lisätiedot, kuvapyynnöt tai Hotels.comin edustajien haastattelupyynnöt Hotels.com-lehdistöpalvelusta: lehdisto (at) hotels.com tai soita
viestintätoimisto AC-Sanafor 040 706 8021.
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Hotels.com on osa kaikilla merkittävillä markkinoilla toimivaa Expedia-ryhmää ja sen valikoimiin kuuluu yli 220 000 laadukasta hotellia,
huoneistoa ja B&B-majapaikkaa yli 200 maassa ja yli 25 000 kohteessa 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 7 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.


