Momonndo kårett til Danm
marks beedste rejssesite
Den danskke rejsesøgem
maskine Moomondo.com
m har netop
p vundet E-hhandelsprisen 2010 ind
denfor
kategorien ’Rejse- og Turisme’.
Juryens begrundelse :
“Momondo er en af de førende
f
rejseesøgemaskiner i verden. De
D har et unnikt koncept, hvor brugern
ne nemt kan
få et overbliik over flybillletter til helee verden gennnem næsten alle rejse- og
o flyselskabeer. Momondo
o tager
brugerne seeriøst, og maan kan på de enkelte rejseer selv komm
me med en vurdering af enns oplevelse af
Momondo, rejsen
r
eller andet.
a
Momoondo gør en forskel
f
i rejsebranchen, og
o de udvikleer sig fortsatt med den
nylige lanceering af city--guides, hvorr du kan få ett dybt indblikk i oplevelserr, som de støørste byer byd
der på.”
“Det betyd
der meget foor os, at anddre mener, at
a vi har ska
abt det bedsste rejsesite i Danmarkk, det er

enormt mootiverende,”
” siger Marttin Lumbye,, partner i Momondo.
M
www.mom
mondo.com er en rejsesøgemaskinee, som hjælp
per forbrugerne med att finde de beedste priserr
på flyrejserr, hotel og biludlejning
b
g ved at sam
mmenligne priserne
p
fra de forskelliige udbyderre.
Momondo sælger ikkee noget, men er blot enn slags ’Goo
ogle’ for rejsser. Søgemaaskinen, derr et dansk
selskab, blev lanceret i efteråret 2006,
2
og harr på få år op
pnået internnational anerrkendelse og
o
udbredelsee.
I dag findees Momondoo på 11 sproog, og sitetss globale bru
ugerbase err hurtigt vokksende godtt hjulpet på
vej af flottee anmeldelsser fra blanddt andre CN
NN, CBS Neews og The Daily Telegraph. Seneest har den
amerikanskke rejseguruu, Arthur Frrommer igenn anbefalet Momondo som stedet,, hvor man bør
b finde
sin flybilleet, hotel og udlejningsb
u
bil.
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