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Suomalaiset maksavat euroalueen asukkaista eniten hotelleista
kotimaassa
Hotels.comin viimeisimmän, alkuvuoden 2012 matkailutrendejä kuvaavan Hotel Price Indexin (HPI) mukaan suomalaiset
maksavat kotimaan hotelleista keskimäärin 112 euroa yöltä – enemmän kuin minkään muun euromaan asukkaat omassa
kotimaassaan. Ulkomailla suomalaiset sen sijaan ovat hyvinkin hintatietoisia matkailijoita.

Useissa euroalueen ulkopuolisissa maissa maksetaan hotelliyöstä kotimaassa vieläkin enemmän – Sveitsissä hurjat 154 euroa yöstä. Eniten
hotelliöistä kotimaassa maksoivat alkuvuonna sveitsiläiset (154 €), norjalaiset (141 €) ja singaporelaiset (141 €). Halvimmalla omassa
maassaan sen sijaan pääsivät intialaiset (70 €), espanjalaiset (72 €) ja kiinalaiset (73 €) matkailijat.

Suomalaiset maksoivat kotimaassa keskimäärin 7 euroa enemmän kuin hotelliyöstä ulkomailla. Monet muutkin kansat maksoivat kotimaassaan
kovemman hinnan: singaporelaiset +32 €, sveitsiläiset +21 € ja norjalaiset +12 €.

Ketkä taas maksoivat enemmän matkuastaessaan ulkomaille? Kiinalaiset maksoivat ulkomailla jopa 51 euroa enemmän kuin hotelliyöstä
kotimaassaan. Ulkomanmatkoilla enemmän rahaa hotelliyötä kohden käyttivät myös intialaiset (+39 €), uusiseelantilaiset ja japanilaiset
(molemmat +37 €).

Suomalaiset hintatietoisia ulkomaanmatkoilla

Vaikka suomalaiset olivat valmiita maksamaan kotimaan hotelleista, oltiin ulkomaan hotellivarauksissa hintatietoisia: suomalaiset olivat 105
euron keskiarvollaan vertailtujen maiden häntäpäässä, kun vertaillaan hotelliyöhön ulkomailla käytettyjä summia.

– Suomalaiset olivat vasta sijalla 22 vertailtaessa eniten ulkomailla hotelleihin käyttäviä kansoja. Näin siitä huolimatta, että suomalaisten
ulkomailla käyttämä summa oli itse asiassa neljä euroa korkeampi verrattuna vuoden takaisiin vastaviin lukuihin. Tämä johtui euron
valuuttakurssin muutoksesta, toteaa Yvonne Bonanati Hotels.comilta.

Eniten hotelliöistä ulkomailla maksoivat japanilaiset (142 €), australialaiset (135 €) ja sveitsiläiset (133 €). Euroalueen maista eniten ulkomailla
maksoivat itävaltalaiset (113 €), kun taas hollantilaiset olivat vielä suomalaisiakin tarkempia hinnoista ja maksoivat ulkomailla hotelliyöstä
keskimäärin vain 104 euroa. Kaikista tarkastelluista kansoista meksikolaiset maksoivat ulkomailla kaikkein vähiten hotelleista: vain 95 euroa
yöltä.

Taulukko 1: Keskimääräiset matkailijoiden maksamat huonehinnat ulkomailla ja kotimaissa vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla.

Maa Maksetaan ulkomailla

Japani                                                    142
€

Australia                                                    135
€

Sveitsi                                                    133
€

USA                                                    132
€

Norja                                                    129
€

Kiina                                                    124
€

Venäjä                                                    123
€

Brasilia                                                    123
€

Iso-Britannia                                                    122
€

Ruotsi                                                    121
€

Uusi-Seelanti                                                    119
€

Kanada                                                    116
€

Itävalta                                                    113
€

Irlanti                                                    112
€

Tanska                                                    111
€

Etelä-Korea                                                    110
€

Hong Kong                                                    110
€



Hong Kong €

Singapore                                                   109
€

Intia                                                    109
€

Ranska                                                    107
€

Italia                                                    106
€

Suomi                                                    105
€

Saksa                                                    105
€

Espanja                                                    105
€

Hollanti                                                    104
€

Meksiko                                                      95
€

Maa Maksetaan kotimaassa

Sveitsi                                                    154
€

Norja                                                    141
€

Singapore                                                    141
€

Australia                                                    135
€

Ruotsi                                                    122
€

Etelä-Korea                                                    118
€

Venäjä                                                    116
€

Tanska                                                    113
€

Suomi                                                    112
€

Hong Kong                                                    109
€

Kanada                                                    108
€

Brasilia                                                    107
€

Japani                                                    105
€

Iso-Britannia                                                      98
€

Hollanti                                                      98
€

USA                                                      96
€

Itävalta                                                      91
€

Saksa                                                      88
€

Italia                                                      86
€

Uusi-Seelanti                                                      82
€

Irlanti                                                      82
€

Ranska                                                      81
€

Meksiko                                                      81
€

Kiina                                                      73
€

Espanja                                                      72
€

Intia                                                      70
€

Hinnat ovat esimerkkejä kahden hengen huoneesta per yö.

Lisätiedot, kuvapyynnöt tai Hotels.comin edustajien haastattelupyynnöt Hotels.com-lehdistöpalvelusta: lehdisto (at) hotels.com tai soita viestintätoimisto AC-Sanafor 040 766 8874.
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Hotels.com on osa kaikilla merkittävillä markkinoilla toimivaa Expedia-ryhmää ja sen valikoimiin kuuluu yli 160 000 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.


