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Hotels.comilta mobiilisovellus Windows-puhelimille
Maailman johtava hotellivaraussivusto Hotels.com on julkaissut huhtikuussa suositun mobiilisovelluksensa myös Windows-
puhelimille. Palvelu toimii tämän myötä kaikissa Nokian älypuhelimissa, sillä sovellus on saatavilla myös Symbian- ja MeeGo-
käyttöjärjestelmille. Sovelluksesta on myös suomenkielinen versio.  

Hotels.com toi mobiilisovelluksensa markkinoille viime vuonna, ja sovellusta on ladattu sen jälkeen jo useita miljoonia kertoja. Sovellus on tällä hetkellä
saatavilla myös iPhoneen sekä Android-puhelimiin, ja viime syyskuussa julkaistiin erityisesti iPadille suunniteltu versio.

Hotels.comin mobiilisovelluksen kautta voi varata hotellin lähes 149 000 hotellista ympäri maailmaa, joko kirjoittamalla halutun kohteen nimen tai etsimällä
hotellia läheltä omaa sijaintia. Lisäksi sovellus avaa käyttäjälle pääsyn missä vain yli 20 000 viime hetken tarjoukseen, hotellien kuvauksiin sekä yli 6,5
miljoonaan asiakasarvioon, joita ovat laatineet hotelleissa majoittuneet todelliset asiakkaat.

– Julkaistuamme mobiilisovelluksen viime vuonna olemme havainneet kysynnän kasvaneen niiden ihmisten parissa, jotka etsivät hotellia liikkeellä
ollessaan. Jopa 70 % mobiilisovellusten kautta tehdyistä hauista on tehty samana päivänä, jolloin majoitutaan, toteaa Christelle Chan Hotels.comilta

– Jos viimeisimpien tilastojen mukaan voi yhtään ennustaa, Windows-puhelimien suosio tulee kasvamaan seuraavien vuosien aikana, ja olemme
varautuneet kasvavaan kysyntään laajentamalla mobiilituotteidemme portfoliota. App Storen ja Android Marketin tuoman menestyksen nähneenä olemme
innokkaita tuomaan sovelluksen myös Windows-puhelimille, Chan lisää.

Sovellus mahdollistaa myös osallistumisen Hotels.comin Welcome Rewards -kanta-asiakasohjelmaan, joka tarjoaa asiakkaalle yhden ilmaisen yön
jokaista kymmentä Hotels.comin kautta varattua hotelliyötä kohden yli 65 000 yhteistyöhotellissa ympäri maailmaa. (Sopimusehdot)

Sovellus on ollut jo alun perin saatavilla iPhoneen, iPadiin ja Android-puhelimiin. Nyt sovellus on saatavilla myös Windows Phone -käyttöjäjestelmän
versioon 7.5 tai sitä uudempiin sekä Symbian- ja MeeGo-puhelimiin.

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 lähes 149 000 laadukasta hotellia, huoneistoa ja B&B-majapaikkaa ympäri maailmaa,
joista 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. Erityisiä Hotels.comin sovelluksia älypuhelimille ja tableteille voi ladata
osoitteesta www.hotels.com/deals/mobile_app/. Sovellusten kautta asiakkaat voivat etsiä ja tehdä varauksia missä vain ja päästä hyödyntämään yli 20 000 viime hetken tarjouksta.
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: www.hotelpriceindex.co.uk. Seuraa Hotels.comia myös Facebookissa, https://www.facebook.com/hotelsdotcomuk, Twitterissä,
http://twitter.com/#!/hotels_com ja YouTubessa, http://www.youtube.com/user/HotelsEU.


