
5.11.2013

Matkaajat äänestivät Lontoon taksiautoilijat vertailun ykköseksi
Lontoon kaupunkikuvaan erottamattomasti kuuluvat mustat taksit on äänestetty kuudetta vuotta peräkkäin maailman parhaiksi,
kertoo Hotels.comin vuosittainen maailmanlaajuinen taksikysely. Lontoo kahmi 22 % äänistä* ja vei voiton selvällä kaulalla
kakkosena tulleeseen New Yorkiin, jonka saalis oli 10 %. Kolmannelle sijalle kiri 9 % äänipotilla Tokio.

Berliini palasi tänä vuonna kyselyn kärkiviisikkoon lunastamalla 5 % äänistä ja neljännen tilan; Madrid, México City ja Amsterdam jakoivat viidennen sijan
saaden kukin 4 % äänistä. Helsinki puolestaan jakoi 18. sijan Taipein, Shanghain ja Buenos Airesin kanssa.

Maailman parhaat taksikaupungit:

Sija Kaupunki % äänistä
1 Lontoo 22 %
2 New York 10 %
3 Tokio 9 %
4 Berliini 5 %
5= Amsterdam 4 %
5= Madrid 4 %
5= Mexico City 4 %

Kysely toteutettiin 30 maassa. Lontoon taksit olivat äänestäjien suosikkeja viidessä seitsemästä kategoriasta; britit veivät ykkössijat mm. siisteydessä (23
%), alueen tuntemuksessa (27 %) ja ajotaidossa (30 %). Lontoon taksikuskeja pidettiin myös kaikista ystävällisimpinä (23 %), mutta matkaajat arvostivat
toisaalta matkamukavuuteen vaikuttavista tekijöistä juuri tätä vähiten. Ystävälliset ajomiehet saattoivat siis myös ärsyttää joitain asiakkaita. Brittien
pääkaupungin pirssejä pidettiin myös turvallisimpina, mikä oli 23 % vastaajista taksimatkan tärkein osa-alue.

New Yorkin ja täpärästi kokonaistuloksissa kärkiviisikosta tänä vuonna tippuneen Bangkokin taksit jakoivat kärkitilan hinta-laatu-suhteessa (20 %).
Keltaisista takseistaan tunnettu Iso Omena oli ykkönen kyytien saatavuudessa (23 %).

Taksimatkan osa-alueet vastaajien äänestämässä tärkeysjärjestyksessä:

Sija Osa-alue % äänistä
1 Turvallisuus 23 %
2 Hinta-laatu-suhde 20 %
3 Alueen tuntemus 17 %
4 Saatavuus 14 %
5 Ajotaito 11 %
6 Siisteys 8 %
7 Ystävällinen palvelu 7 %

Hotels.comin maailmanlaajuinen taksikysely tiedusteli myös ihmeellisimpiä esineitä, joita matkaajat myönsivät unohtaneensa taksiin. Näihin kuuluivat mm.
seuraavat:

•                Peruukki ja lintu häkissä (Yhdysvallat)

•                Tekojalka ja ex-poikaystävä (Australia)

•                Pasuuna (Suomi)

•                Rubikin kuutio (Italia)

•                Tekohampaat (Saksa)

Kyselystä käy myös ilmi, että 19 % vastaajista kautta maailman kirjoittaa tekstiviestejä tai sähköposteja taksin takapenkillä. Seuraavaksi suosituimmat
tavat saada matka-aika kulumaan olivat nukkuminen (15 %), syöminen (10 %) ja suutelu (9 %). Kysyttäessä mikä kansallisuus oli kaikkein lemmekkäin
taksimatkoilla, brittivastaajista 14 % myönsi joskus innostuneensa intohimoiseen kaulailuun takapenkillä. Tämä oli kokonaiset kymmenen
prosenttiyksikköä korkeampi luku kuin maailmanlaajuinen keskiarvo 4 %.

Muita kyselyssä selvinneitä faktoja:

Yli puolet (53 %) valitsee kulkuvälineekseen mieluiten taksin siirtyessään lentokentältä hotellille.

Suurin osa (38 %) pyöristää lähimpään summaan antaessaan tippiä. Asiakkailla on kuitenkin tapana mieluummin jättää tippaamatta kuin maksaa
tippi, jonka arvo on yli 10 % taksimatkan hinnasta.

Tärkeimmäksi koettu (14 %) ominaisuus taksissa on langaton verkko, joka päihitti niin radion kuin musiikinkin.



Suomalaisten eniten arvostama piirre (41 %) kotimaan taksikuskeissa oli rehellisyys.

Suomalaiset vastaajat äänestivät kotimaan taksit maailman parhaiksi siisteyden, alueen tuntemuksen sekä turvallisuuden osalta.

”Kuusi vuotta ja Lontoon taksit ovat edelleen keulilla – mahtavaa!” Hotels.comin viestintäjohtaja Alison Couper Lontoosta kommentoi kaupungin taksien
suosiota. ”Ikonisten mustien pirssiemme asiantuntevat kuljettajat voivat olla ylpeitä itsestään; heidän Lontoon-tietämyksensä ja ajotaitonsa tunnetaan
kautta maailman. Ehkä jo ensi vuonna Lontoo on joka osa-alueen ykkönen!”

*2 683 vastaajaa 30 eri maasta.

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.




