
8.11.2013

Suomalaissinkuilla sutinaa lomalla
Hotellivaraussivusto Hotels.comin ja deittisivusto Match.comin tuoreesta sinkkukyselystä käy ilmi, millainen on suomalaisen
sinkkumatkailijan lomaromanssi. Yli puolet vastanneista myöntää lemmen leiskuneen reissussa ja ehdoton enemmistö on avoin
jonkin asteiselle romanssille. Parhaat paikat lomaflirtille löytyvät hotellin baarista tai ravintolasta, ja useimmiten sinkut iskevät
silmänsä toisiin hotellivieraisiin.

Suomalaissinkut suhtautuvat myönteisesti lomaromansseihin, kertoo tuore sinkkukysely. Valtaosa eli 68,8 % kyselyyn vastanneista kertoi olevansa avoin
kaikenlaiselle sutinalle ja romansseille, mutta ei suunnittele etukäteen mitään. Vastaajista 22,6 % lähtee lomalle tositarkoituksella mielessään elämänsä
rakkaus. Kevyestä lomaromanssista (8 %) tai yhden illan jutusta (6,2 %) haaveilee alle kymmenes vastaajista. Noin viidennes kyselyyn vastanneista kertoi,
ettei etsi romanssia lomalta.

Yli puolella suomalaissinkuista lomaromanssi ei ole jäänyt vain haaveeksi, sillä yhteensä 55,6 % sinkkuvastaajista raportoi kokeneensa lomaromanssin.
Vastaavasti 44,4 % vastaajista ei ole ollut koskaan sutinaa lomamatkalla. Viidesosalla (21 %) vastaajista lempi oli leiskunut lomalla vain kerran ja hiukan
alle 6 % melkein joka lomalla.

Suomalaissinkkujen mukaan silmäpeli onnistuu parhaiten hotellin baarissa (58,1 %), ravintolassa (47,7 %) ja diskossa (40,5 %). Yli kolmannes tykkää
flirttailla myös uima-altaalla. Yleisimmin sinkut yrittävät pokata toista hotellivierasta (43,1 %). Paikallisiin silmänsä iskee 29,1 % vastaajista. Hotellin
pikkolo kiinnostaa sinkkuja kaikkein vähiten, sillä vain alle puoli prosenttia vastaajista myönsi yrittävänsä iskeä laukunkantajaa.

Ne, joita on lykästänyt lomalla, jatkavat useimmiten yhteydenpitoa tuttavuutensa kanssa myös loman jälkeen – ainakin, jos lomaihastus on osoittautunut
hyväksi tyypiksi. Vastaajista 40,9 % kertoo yhteydenpidon jatkuneen vielä kotoa käsin, ja 34,8 % kertoo yhteydenpidon jatkumisen riippuneen henkilöstä.
Noin neljännes niistä sinkkuvastaajista, jotka ovat pitäneet yhteyttä, on yhä yhteydessä lomaheilaansa. 15,2 % vastanneista piti yhteyttä romanssiinsa
noin kolmen kuukauden ajan. Lähes joka kymmenennen yhteydenpitoa jatkaneen sinkun lempi laimeni heti loman jälkeen eli yhteys katkesi parin viikon
jälkeen.

Sinkkujen lomailutapoja ja matkustamiseen liittyviä mielipiteitä luodannut kansainvälinen kysely toteutettiin heinä-elokuun vaihteessa. Suomalaisia
vastaajista oli 978, josta miehiä oli 61,2 % ja naisia 38,8 %.

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.


