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Euroviisuturistit täyttämässä kisakaupunki Bakun hotellit
Matkailukohteena monelle tuntemattomalla Azerbaidzanilla kävi viime vuonna onni Euroviisuvoiton myötä. Kisat järjestetään
toukokuussa Azerbaidzanin pääkaupungissa Bakuussa, jonne hotellihaut Hotels.com-sivustolla ovat kasvaneet alkuvuonna
huimasti.

Suomalaiset viisufanit näyttävät innostuneen ajatuksesta matkustaa paikan päälle kannustamaan edustajaamme Pernillaa, sillä hotellihaut
suomenkielisellä Hotels.com-sivustolla kasvoivat tammi-maaliskuussa 223 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Suomalaisten
lisäksi Euroviisumatkaa näyttävät suunnittelevan erityisesti tanskalaiset, norjalaiset sekä ranskankieliset sveitsiläiset.

Kaikkein eniten hotellihaut Bakuun nousivat alkuvuonna kuitenkin venäjänkielisellä Hotels.com-sivustolla, huimat 404 %. Venäläiset ovat
perinteisesti panostaneet Euroviisuihin, ja tänäkin vuonna Venäjän edustaja on yksi eniten huomiota herättäneistä kokoonpanoista.
Kahdeksan udmurttimummoa ihastuttavat kappaleellaan Party for Everybody.

– Alkuvuoden hotellihauissa Bakuun nousee esiin mielenkiintoisia seikkoja. Sveitsissä haut Bakuun ovat nousseet erityisesti juuri
ranskankielisellä sivulla (340 %) ja vähemmän saksankielisellä sivulla (176 %). Ovatko ranskanpuhujat siis suurempia viisufaneja? Toinen
mielenkiintoinen huomio on se, että Euroviisuissa perinteisesti hyvin pärjäävässä Irlannissa kiinnostus Bakua kohtaan ei juurikaan ole
kasvanut, pohtii Yvonne Bonanati Hotels.comilta.

Taulukko 1: Eri maiden Hotels.com-sivuistoilla tehtyjen hotellihakujen nousu Bakun kaupunkiin 1.1.-31.3.2012 verrattuna viime
vuoden vastaavaan ajanjaksoon:

Venäjä 404 %
Norja 358 %
Sveitsi (ranskankielinen) 340%
Tanska 338 %
Suomi 223 %
Ranska 220 %
Ruotsi 217 %
Sveitsi (saksankielinen) 176%
Iso-Britannia 175 %
Saksa 174 %
Espanja 159 %
Hollanti 113 %
Italia 111 %
Irlanti 51 %

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.
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: www.hotelpriceindex.co.uk. Seuraa Hotels.comia myös Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa.  


