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Spar op til et par tusind kroner på flybilletten
En ny og gratis rejsesøgemaskine gør det muligt at spare helt op til 3.000 kroner, når
flybilletten skal bookes. Hjemmesiden, www.momondo.com, er den eneste
rejsesøgemaskine, der søger blandt samtlige lavprisselskaber i Europa. Testsøgninger viser,
at forbrugerne i gennemsnit kan spare 200 kr. på en enkeltbillet og i nogle tilfælde mellem
1.000 og 3.000 kr. ved at finde flybilletten på Momondo.com i stedet for at bruge de
traditionelle rejsesøgemaskiner og online-rejsebureauer
Selvom danskerne ofte søger på fire til otte websider for at finde en flybillet, sker det langt fra altid, at
de ender med at finde den billigste flybillet. Men med en ny dansk rejsesøgemaskine – Momondo.com
– vil det danske firma Skygate International A/S gøre det lettere for danskerne at spare penge, når de
skal ud og flyve.
”Vi har skabt en helt ny type søgemaskine, som ikke begrænser forbrugeren til at finde sin rejse
gennem rejsebureauernes fordyrende mellemled – de fælles bookingsystemer. Og som de eneste på
markedet blandt rejsesøgemaskinerne søger vi på samtlige lavprisselskaber i Europa. Forbrugeren får
med Momondo.com adgang til reelle prissammenligninger mellem i alt 600 flyselskaber,” siger
Thorvald Stigsen, direktør i Skygate International A/S.
Forskellen mellem Momondo.com og andre søgemaskiner er, at Momondo.com har adgang til over
180 forskellige flyselskaber (herunder alle lavprisselskaber i Europa) samt online-rejsebureauer,
hvilket udvider adgangen til flyselskaberne til i alt 600. Til sammenligning søger en tidligere lanceret
dansk søgemaskine fx kun på 11 flyselskaber og online-rejsebureauer og primært blandt selskaber og
bureauer, der betaler kommission for henvisninger.

Prisforskel på op til 3.500 kr.
Testsøgninger viser, at der – i forhold til de øvrige fem mest kendte rejsesøgemaskiner og
onlinerejsebureauer på nettet – er rigtigt mange penge at spare på flyrejserne, hvis man søger på
Momondo.com – også selvom der ofte er tale om den samme flyafgang.
En testsøgning på enkeltbilletter til rejser fra København og Århus til 16 destinationer som fx
Stockholm, Berlin, Rom og New York på tilfældige dage i oktober viser, at forbrugeren i gennemsnit
kan spare omkring 200 kr. per billet, men at det i flere tilfælde er muligt at spare mellem 1000 og 3000
kr. ved at søge efter flybilletten på Momondo.com i forhold til de andre tilgængelige websider, hvor
rejsende kan søge efter flyrejser.
I testsøgningen kommer den største prisforskel frem i en søgning på flyrejser mellem Århus og
London. Fordi Momondo.com også søger direkte på lavprisselskaberne, finder søgemaskinen en rejse
med RyanAir til 357 kr. inkl. skat og lufthavnsafgifter. Til sammenligning finder
onlinerejsebureauerne Flybillet.dk og Rejsefeber.dk billetter til henholdsvis 3.926 kr. og 3.764 kr.,
mens den mindre danske rejsesøgemaskine – Flyrejsen.dk – finder en rejse til 1.932 kr. som den
billigst tilgængelige. Det er gratis at søge på www.momondo.com
For yderligere oplysninger kontakt:
Thorvald Stigsen, adm. direktør, Skygate International A/S: 0045 33 37 80 80

Fakta om prissammenligningen
Sådan er søgningen gennemført:





Prissammenligningen er indhentet den 18. juli 2006
Søgningen sammenligner priser mellem tre forskellige rejsesøgemaskiner: Travelwatch.dk,
Flyrejsen.dk og Momondo.com samt online-rejsebureauerne Flybillet.dk og Rejsefeber.dk
I testsøgningen søges på afgange fra København og Århus til 16 typiske destinationer i
Europa og verden
I testsøgningen søges på afgange i datointervallet 11. til 17. oktober 2006

Hovedresultater i testsøgningen:
 Gennemsnitsbesparelse: I gennemsnit opnår forbrugeren en besparelse på 200 kr. ved at
søge på Momondo.com i forhold til de øvrige søgemaskiner og online-rejsebureauer i
testsøgningen


Største prisforskelle: Den største prisforskel kom frem i en søgning på flyrejser mellem
Århus og London. Momondo.com søger direkte på lavprisselskaberne og finder en rejse
med RyanAir til 357 kr. inkl. skat og lufthavnsafgifter. Online-rejsebureauerne Flybillet.dk
og Rejsefeber.dk finder billetter til henholdsvis 3.926 kr. og 3.764 kr., mens Flyrejsen.dk
finder en rejse til 1.932 kr.



Prisforskel på samme afgange: Testsøgningen viser, at der er penge at spare, selvom der er
tale om præcis den samme flyafgang. På afgange mellem henholdsvis København og
Stockholm samt København og Oslo finder Momondo.com fx billetter til henholdsvis 634
kr. og 552 kr. inkl. skatter og afgifter, mens billetterne via den anden billigste Flyrejsen.dk – kommer til at koste 699 kr. og 611 kr. inkl. skatter og afgifter, fordi der ikke
henvises direkte til flyselskabet, men til et online-rejsebureau.

Om Momondo.com


Momondo.com er en søgemaskine, der bruges til at søge efter flybilletter på nettet



Momondo.com er en ny type søgemaskine, der som den eneste rejsesøgemaskine søger
blandt alle lavprisselskaberne i Europa



Momondo.com er den mest omfattende søgetjeneste med adgang til over 180 flyselskaber
og onlinerejsebureauer.



Momondo.com er udviklet af danske Skygate International A/S, som har udviklet
softwareløsninger til virksomheder og rejsebranchen siden 1992



Momondo.com er baseret på en professionel og gennemtestet teknologi. American
Express, IKEA, Novo Nordisk, Nordea, BMW og Grundfos benytter softwareløsninger fra
Skygate International A/S til at optimere indkøb af flyrejser

