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Tradedoubler bokar specialisten inom onlinebokning 
Venere.com  
 

Det senaste Expedia-varumärket att ansluta sig till Tradedoublers 
nätverk 
 
London, Storbritannien och Rom, Italien – 18 mars 2013 
 
Venere.com, specialisten inom onlinebokningar expanderar sin strategi för 

affiliatemarknadsföring genom Tradedoubler, det internationella företaget inom 

prestationsbaserad marknadsföring och teknologi. Tradedoubler implementerar 

affiliate-program för Venere.com i Storbritannien, Tyskland, Österrike, Frankrike, 

Italien, Sverige, Norge samt i Nederländerna, Belgien och Spanien, vilket speglar hur 

konsumenter i allt högre grad använder internet för att planera och boka sina resor.  

 

Forskning1 visar att internetbaserade resebyråer leder den kraftiga uppgången för 

onlineresemarknaden i Europa där bokningarna ökade med 22 procent jämfört med en 

ökning hos leverantörssajter på 15 procent. Internetbaserade resebyråer uppskattas 

överträffa hotellbokningsmarknaden med 14 procent under 2012 och även om 

tillväxttakten förväntas avta till följd av konjunkturen spås ändå en tillväxt på närmare 

åtta procent under 2014.  

 
Veneres teknik möjliggör prissättning i realtid och att information om rumstillgänglighet 

kan publiceras hos många av de 140 000 aktiva publishers i Tradedoublers nätverk, 

vilket maximerar företagets räckvidd i hela Europa. Snabb integrering samt enkel 

tillgång till Veneres ständigt växande logiutbud och aktuella specialerbjudanden låter 

publishers, både stora och små, tjäna pengar på innehåll och länkar till hotell världen 

över. 

 

Spyros Assonitis, Global Marketing Director på Venere.com, säger: “Kunderna flyttar till 

internet för att boka resor och boende och vårt erbjudande har visat sig vara attraktivt. 

I denna starkt konkurrensutsatta marknad är det dock avgörande för oss att arbeta med 

en betrodd och internationell partner, känd för sin förmåga att generera nya intäkter. 

Vetskapen om att Tradedoubler arbetar med vårt moderbolag, Expedia, samt deras 

förståelse för resemarknaden var viktiga faktorer när vi valde dem.” 

http://www.venere.com/
http://www.tradedoubler.com/
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Jon Lord, Group Director Corporate Clients, Tradedoubler kommenterar: “Venere.com 

är en betydande internationell aktör på internetresemarknaden och vi är glada att få 

välkomna ytterligare ett av Expedias varumärken till nätverket. Det är vårt jobb att se 

till att Veneres erbjudande når konsumenter på alla tio marknader, så när de söker 

information, planerar och slutligen bokar sina resor, är Venere förstahandsvalet genom 

hela köpprocessen.” 

 

Venere.com erbjuder resenärer möjlighet att boka mer än 140 000 hotell, bed & 

breakfast, lägenheter, fritidshus och andra typer av logi i mer än 180 länder. 

Venere.com planerar att utöka sin närvaro globalt och samtidigt bygga vidare på sina 

styrkor på sina huvudmarknader framför allt i södra Europa. 

 
1. 2012 PhoCusWright Inc. The European Travel Overview.  
 

 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
Jane Henry 
Head of PR & Communications, Tradedoubler 
+44 20 7798 5866 
jane.henry@tradedoubler.com 
 
 
Om Venere.com, ett företag inom Expedia Inc. 
Italienska Venere.com som grundades 1995, är en europeisk specialist inom onlinebokning av 
hotell och andra typer av boenden och är bland de globalt ledande. Sedan september 2008 är 
Venere.com ett företag inom Expedia, Inc. (NASDAQ: EXPE), världens största marknadsplats för 
resor. 
 
Webbplatsen Venere.com är bland de mest kända i världen för den kvalitet, omfattning och 
originalitet som präglar innehållet. Plattformen omfattar över 140 000 hotell, bed & breakfast, 
lägenheter, fritidshus, och andra typer av boenden i över 180 länder. Venere.com möter 
resenärernas högt ställda krav och skiftande behov och hjälper dem att hitta, skräddarsy och boka 
det bästa boendet. Tack vare fri internetsökning, enkelhet och innovativt innehåll, med 
detaljerade beskrivningar på flera språk och interaktiva kartor, är Venere.com en av de mest 
användarvänliga webbplatserna på marknaden. 
 
Venere.com var 2001 en av pionjärerna med att integrera och publicera användarrecensioner på 
webbplatser. Plattformen innehåller för närvarande över 1 000 000 oberoende omdömen från 
kunder. Detta innehåll säkerställer kvaliteten och är en tillförlitlig metod som utvecklats av 
Venere.com för dess användare. 
 
För mer information om Venere.com besök gärna www.venere.com 
För mer information om Expedia Inc. http://www.expediainc.com/ 
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Om Tradedoubler  
Tradedoubler är internationellt ledande inom prestationsbaserad digital marknadsföring och 
teknologi. Företaget grundades i Sverige 1999 som en pionjär inom affiliate-marknadsföring i 
Europa. Internationell strategisk förståelse kombinerat med djupgående lokalkännedom gör 
Tradedoubler till det mest framgångsrika paneuropeiska företaget inom prestationsbaserad 
marknadsföring än idag. Tradedoubler hjälper cirka 2 000 annonsörer att nå sina affärsmål 
genom ett högkvalitativt nätverk med cirka 140 000 publishers. Koncernen var först att erbjuda 
integrerade lösningar för e- och m-handel så att annonsörer kan vidga sina onlineprogram till 
mobila enheter. 
 
Tradedoubler eftersträvar nära samarbeten med sina kunder för att öka deras försäljning och 
hjälpa dem till nationell och internationell framgång. Bland Tradedoublers annonsörer finns 
American Express, ClubMed, Dell, Disney, Expedia och CDON. Aktien noteras på Nasdaq OMX. Mer 
information finns på www.tradedoubler.com 

 

http://www.tradedoubler.com/

