
Behöver du någonstans att sova? Därför är Booking.com den populäraste plattformen
för boende med det mest varierade utbudet i hela världen
Booking.coms över 820 000 boenden har 21 miljoner bokningsbara rum. Över en miljard gäster har bokat boende med
Booking.com sedan starten.

Amsterdam, Nederländerna, 9 nov. 2015 – Booking.com (del av Priceline Group [NASDAQ: PCLN]) släppte idag uppgifter om att de erbjuder
mer än 820 000 unika boenden över hela världen med 21 miljoner bokningsbara rum, vilket gör det till Priceline Groups största globala företag
med fler unika platser att bo på än något annat digitalt reseföretag i världen. Dessutom rapporterar företaget att 6,6 miljoner av dessa
bokningsbara rum finns utanför den traditionella hotellsektorn och omfattar 30 olika boendekategorier såsom semesterbostäder, lägenheter,
villor, igloor, båtar och till och med trädhus. Bara det senaste året har 285 miljoner gäster bott på något av dessa boenden efter att ha bokat
via Booking.com. Sedan företaget grundades har en miljard gäster bott på något av boendena som erbjuds på Booking.com.

För en smidig bokningsupplevelse visar Booking.com boenden och rum i realtid, vilket gör att de lediga rum som visas verkligen finns
tillgängliga. I motsats till andra webbplatser som erbjuder unika boenden, handlar Booking.coms hemsida inte bara om att erbjuda annonser
som i sin tur kräver förhandlingar fram och tillbaka med säljaren. Alla rum på Booking.com bekräftas direkt vid bokningstillfället. Till skillnad från
andra hemsidor, som debiterar reseintresserade människor bokningsavgifter, garanterar Booking.com en helt avgiftsfri upplevelse för
resenärer runt om i världen.

“Konsumenterna har börjat sträva efter att skapa nya upplevelser på sin resa, och letar efter ställen att bo på som återspeglar deras
personlighet, intressen och ambitioner. Det kan betyda att man vill bo på en båt som ligger för ankar i södra Frankrike, ett trädhus i Costa
Rica, en villa i Indonesien, en lägenhet i Madrid eller en riad i Marocko”, säger Darren Huston, VD och CEO i Priceline Group och CEO på
Booking.com. “Under flera år har vi arbetat bakom kulisserna för att kunna bredda vårt utbud och hjälpa människor uppleva världen precis
som de vill, och på ett enklare sätt än på någon annan webbplats därute. Vi är glada att vi idag kan avslöja hur långt vi kommit i vår strävan att
erbjuda ett unikt och varierat utbud till resenärer över hela världen.”

Booking.com kan nu visa upp 30 olika boendekategorier, inklusive semesterbostäder, båtar, igloor, trädhus, pensionat, bondgårdar,
lägenheter m.m. Över 70 % av det totala antalet boenden som finns tillgängligt på Booking.com tillhör faktiskt kategorier som ligger utanför det
traditionella hotellboendet, inklusive lägenheter och chaletboenden. Uthyrning av semesterbostäder på Booking.com har ökat med 66 % det
senaste året, och andra ovanligare boendekategorier såsom båtar, ryokan, pensionat, B&B etc., har vuxit med 32 % under samma tidsperiod.

“Vi förväntar oss att ökningen som vi sett för semesterbostäder och andra unika boenden kommer att öka ännu mer när konsumenterna börjar
förstå hur mycket det finns att välja mellan och hur lätt det är att boka direkt på nätet via mobilen eller datorn”, säger Huston.

Bokningsbara rum:

Bokningsbara rum, totalt 21 miljoner
Bokningsbara hotellrum, totalt 14,4 miljoner
Bokningsbara rum i semesterbostäder, totalt 1,8 miljoner
Bokningsbara rum i andra unika boendekategorier, totalt 4,8 miljoner

Nedan följer mer fakta om företagets bokningsbara rum:

Under de senaste 12 månaderna har antalet semesterbostäder på Booking.com ökat med 66 %, och tillhandahållit boende åt 28,6
miljoner människor
Under de senaste 12 månaderna har unika boenden (alla kategorier förutom hotell och semesterbostäder) ökat med 32 %, och
tillhandahållit boende åt 137 miljoner människor
Gäster har bokat hotell i 214 länder och territorier, semesterbostäder i 197 länder och territorier samt andra unika boenden i 208 länder
och territorier
Gäster har bott på hotell i 38 000 städer, i semesterbostäder i 34 000 städer och i andra unika boenden i 51 000 städer över hela
världen
Spanien är det ledande landet för pensionat, Italien när det kommer till B&B och bondgårdar, Storbritannien avseende vandrarhem och
värdshus och – intressant nog – Sverige för båtar
USA är ledande vad gäller hotellbokningar, Japan avseende ryokan och Marocko för riadvistelser

KONTAKTUPPGIFTER
För mer information, kontakta Fredrik Sylvin, Sverigechef, Booking.com på fredrik.sylvin@booking.com eller 08-517 580 32.

Om Priceline Group
Priceline Group (NASDAQ:PCLN) är världsledande inom resor och reserelaterade tjänster på nätet, och servar kunder och samarbetspartners i över 200
länder via sex företag: Booking.com, priceline.com, Kayak, agoda.com, rentalcars.com och OpenTable. Priceline Groups ambition är att hjälpa människor
att uppleva världen. För mer information, gå till PricelineGroup.com.

Om Booking.com:
Booking.coms uppdrag är att hjälpa både turister och affärsresenärer, oavsett budget, att lätt upptäcka, boka och njuta av världens bästa boenden.

Booking.com garanterar de bästa priserna för alla typer av boenden - från små oberoende till femstjärniga lyxhotell. Gästerna kan nå Booking.coms
hemsida när som helst, var som helst från sina datorer, mobiltelefoner och surfplattor, och de betalar inte bokningsavgifter – någon gång. Booking.coms
webbplats är tillgänglig på 42 språk, erbjuder över 820 000 hotell och boenden inklusive mer än 370 000 semesterbostäder på över 84 000 destinationer i
mer än 220 länder världen över. Den innehåller över 60 miljoner recensioner skrivna av gäster efter deras vistelse, och lockar både turister och
affärsresenärer runt om i världen. Med över 19 års erfarenhet och mer än 10 000 engagerade medarbetare på 170 kontor över hela världen, driver
Booking.com sin egen kundtjänst, som är tillgänglig dygnet runt 365 dagar om året för att hjälpa gästerna på sitt modersmål så att de får en exceptionell
kundupplevelse.




