
trivago, kullanıcılara zarar 
verecek on-line rezervasyon 
siteleri ile iş yapmıyor

Tüketicileri tatil 

satın alırken 

güvenilir firmalara 

yönelmelerini 

teşvik ettikleri, her 

ülkede partnerlerini 

seçerken bir kalite 

testi yaptıklarını 

söyleyen trivago 

Global Ekibi Lideri 

Burdick, “Eğer 

rezervasyon firması 

bu testi geçemeyecek 

olursa kendileri ile 

çalışmıyoruz” dedi.

D
ünyanın en büyük otel arama 
motoru trivago ile 200’den fazla 
rezervasyon sitesi üzerinden 
700 binden fazla otelin fiyatlarını 
karşılaştırabiliyorsunuz. Ayda 80 

milyondan fazla seyahatsever trivago’nun otel 
fiyatı karşılaştırmasını kullanıyor ve aradıkları 
destinasyonlardaki (yerel ve turistik toplumun bir 
arada yaşadığı ve turistik kaynakların kümelendiği 
coğrafi bir yer) oteller için ortalama yüzde 36 
tasarruf ediyor.

trivago Global Ekibi Lideri Sydney Burdick, 
internet kullanıcılarını tatillerini satın alırken 
güvendikleri firmalara yönelmeleri konusunda 
teşvik etmeye çalıştıklarını belirterek, 
bir otel arama motoru olarak her zaman 
şeffaflığa inandıklarını ve kullanıcılarına 
zarar verecek on-line rezervasyon siteleri 
ile iş yapmadıklarını vurguladı. Burdick, 
kullanıcıların trivago üzerinden rezervasyon 
sitesine yönlendirildiklerinde bir problem 
ile karşılaşmalarını istemediklerini ve tüm 
partnerlerini sürekli olarak kontrol ettiklerinin 
altını çizdi.
 
“İnternet teknolojisinin turizm sektörüne getirdiği 
en büyük yeniliklerden bir tanesi, turizmde 
şeffaflığı kolaylaştırmış olması diyebilirim” 
ifadesini kullanan Burdick, kullanıcıların basit 
bir arama ile ideal otelleri için en uygun fiyatları 
bulabildiklerini, farklı sitelerdeki yorumları 
okuyabildiklerini ve daha önce tatil yapmış 
kişilerin objektif yorumlarına ulaşabildiklerini 

söyledi. Burdick, eskiden oteller ile ilgili bilgilerin 
acenteler tarafından alınabildiğini ya da eş-
dost tavsiyesi ile oteller hakkında bilgi sahibi 
olunabildiğini anlatarak, “Şimdi Türkiye’deki bir 
kullanıcı sadece çevresindeki değil, Türkiye’ye 
tatile gelmiş bir yabancı turistin de yorumlarına 
ulaşabiliyor, değerlendirmesini görebiliyor” 
şeklinde konuştu. 

İnternetteki yorumların otel sektörünü önemli 
bir şekilde etkilediğinin üzerinde duran Burdick, 
otel sahiplerinin objektif kullanıcı yorumlarını 
daha iyi hale getirmek için verdiği hizmet 
kalitesini arttırmaya çalıştıklarını belirtti. Burdick, 
özellikle Türkiye gibi internetin yaygın kullanıldığı 
ama hâlâ gelişmekte olduğu yerlerde turizm 
sektörünün yavaş yavaş değiştiğine işaret ederek, 
otelcilerin internetin önemini keşfettiklerini ve 
yorum sitelerinde ya da rezervasyon sitelerinde 
görünür olmaya çalıştıklarını kaydetti. Burdick, 
açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Böylece hem daha fazla rezervasyon alabiliyorlar 
hem de bir sonraki sezon için güçlü bir internet 
kitlesi oluşturabiliyorlar.
Türkiye’deki otelciler arasında özellikle son 3 
yıl içerisinde internet kullanımı yaygınlaşmış 
durumda. Rezervasyon siteleri otelciler için özel 
imkânlar sağlıyor.
 
Bu imkânlar; otellerindeki yaptıkları 
güncellemeleri anlık olarak kullanıcılar ile 
paylaşma, kullanıcı ile birebir iletişim içerisinde 
olma ve rezervasyon sistemlerinin kolaylaşması 
olabilir.” 

http://www.bilisimdergisi.org/s178
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68 DOSYA İnternette tatil
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