
Nederlanders gematigd optimistisch over WK-kansen
Hotels.com ziet zoekopdrachten naar hotels in Rio rond de WK-finale sterker
stijgen in buurlanden
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Samenvatting Supporters van over de hele wereld zoeken naar hotelovernachtingen in
Rio de Janeiro rond de finaledag van het WK voetbal 2014. Ook onder
Nederlanders is het aantal zoekopdrachten naar hotels in Rio
toegenomen in de afgelopen drie maanden, zij het met mate. Dit blijkt
uit gegevens van boekingssite Hotels.com.

Details In verschillende landen polst Hotels.com het optimisme over de finalekansen
door het aantal zoekopdrachten naar hotelovernachtingen in Rio de Janeiro
rond de finaledag onder de loep te nemen. De finale van het WK zal worden
gespeeld op zondag 13 juli in het legendarische Maracanã stadion.

Hotels.com World Cup Confidence Index*

1. Rusland (833%)
2. Mexico (630%)
3. Engeland (528%)
4. Australië (385%)
5. Spanje (383%)
6. Verenigde Staten (373%)
7. Duitsland (343%)
8. Colombia (185%)
9. Uruguay (183%)

10. Italië (179%)
11. Frankrijk (141%)
12. Zuid-Korea (100%)
13. België (86%)
14. Zwitserland (74%)
15. NEDERLAND (63%)

Het aantal zoekopdrachten van Nederlanders op Hotels.com naar
hotelovernachtingen in Rio rond de finaledag is in de afgelopen drie maanden
met 63 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
Nederlanders zijn in vergelijking tot supporters uit buurlanden niet bijzonder
optimistisch over de WK-kansen. In België ging het aantal zoekopdrachten
naar hotels in Rio met 86 procent omhoog, Duitsland noteerde een stijging
van 343 procent.

Russen tonen zich met een stijging van 833 procent het meest optimistisch
over het WK. Ook supporters uit Mexico (630 procent) en Engeland (528
procent) lijken vertrouwen te hebben in een finaleplaats.

*Vergelijkt het aantal zoekopdrachten naar hotels in Rio de Janeiro
uitgevoerd in de 90 dagen voorafgaand aan 3 juli 2014 van reizigers die
inchecken tussen 5-13 juli 2014 en uitchecken tussen 14-20 juli 2014 met
dezelfde periode in 2013. 
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Relevante links Hotels.com

Afbeeldingen

Over Hotels.com

Hotels.com is een toonaangevende boekingswebsite voor
hotelovernachtingen, met een wereldwijd aanbod van meer dan 290.000
accommodaties via het Expedia netwerk, variërend van internationale ketens
en all-inclusive resorts tot lokale pareltjes en bed & breakfasts, voorzien van
alle informatie om de perfecte overnachting te boeken. Hotels.com doet haar
voordeel met een van de grootste hotel contracting teams in de sector,
waardoor het haar klanten de laagste prijsgarantie, promoties, speciale
aanbiedingen en kortingen kan bieden. Met het baanbrekende
loyaliteitsprogramma Welcome Rewards kunnen klanten een gratis
overnachting verdienen bij elke tien geboekte overnachtingen in meer dan
100.000 hotels. Reizigers kunnen online boeken of via een van de
meertalige call centers. Via www.hotels.com/deals/mobile kunnen klanten
speciale mobiele apps voor smartphones en tablets downloaden, waarmee
zij ‘on the go’ toegang hebben tot 20.000 last minute deals.
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