Draft
Summer Apps
07.05.2018

3 apps voor een zorgeloze
zomervakantie

Brussel, 29 mei 2018 – Nu de vakantieperiode aanbreekt, trekken we de komende maanden
weer massaal naar het buitenland om van de zon te genieten. Sinds vorig jaar zijn ook de
roaming kosten over heel Europa afgeschaft, waardoor je nu veel meer kan halen uit de vele
handige reisapps. Zo is er meteen ook wat meer ruimte beschikbaar in je handbagage! Je hoeft
de nieuwste Michelingids voor je reisbestemming immers niet meer mee te zeulen. En
belangrijke lokale telefoonnummers noteren is ook niet meer nodig. Snuggere reizigers
installeren nu gewoon allerlei topapplicaties op hun smartphone. Zo ga je helemaal voorbereid
op vakantie. Wij verzamelden 3 must-have apps om je zomervakantie helemaal gesmeerd te
laten verlopen!

THE FORK
Lange wachtrijen bij restaurants of afzien in de bloedhete keuken van je vakantieappartement: dat
is definitief verleden tijd. Jij geniet deze zomer steevast op een koel terrasje van de beste pizza of
paella uit de streek. TheFork is een bedrijf van TripAdvisor en is het belangrijkste platform voor
online restaurantreserveringen, met wereldwijd meer dan 50.000 aangesloten restaurants en 18
miljoen gebruikers per maand. Via TheFork reserveren foodies eenvoudig online een restaurant
naargelang hun persoonlijke voorkeuren (locatie, type keuken, type restaurant en gemiddelde
prijs). Ook in het buitenland kan je jezelf dus verzekeren van een plekje in de beste lokale
restaurants

WEIGHT WATCHERS
Met de Weight Watchers-app heb je
het recent vernieuwde WW Flexprogramma altijd op zak, ook op reis.
Naast het bijhouden van je
gewichtsverlies heeft de app ook
andere handige features. Je kunt er
bijvoorbeeld gemakkelijk je voeding en
beweging mee bijhouden en recepten
in één klik omtoveren tot
boodschappenlijstjes. Vakantiekilo’s –
wat zijn dat?

TWOO
Heb je nog nooit een zomerliefje
gehad en wil je daar nu verandering in
brengen? Of ben je op zoek naar een
pennenvriend met wie je jouw
zomeravonturen kan delen? Dan moet
je zeker de social app Twoo
downloaden. Twoo telt bijna tien
miljoen actieve gebruikers per maand
en is beschikbaar in 200 landen én 38
talen. Of je nu naar China of Spanje op
reis gaat, met Twoo kan je overal ter
wereld vrienden maken.

Over TheFork
TheFork is een bedrijf van TripAdvisor en is het belangrijkste platform voor
online restaurantreserveringen in Europa, met wereldwijd meer dan 45.000
aangesloten restaurants en meer dan 16 miljoen gebruikers per maand. Het
platform werkt onder de merken « LaFourchette » in Frankrijk en Zwitserland,
onder « ElTenedor » in Spanje en onder « TheFork » in Italië, België, Portugal,
Brazilië, Zweden en Denemarken.
In Engelstalige landen wordt « TheFork.com » gebruikt, in Australië « Dimmi » en
in Nederland « Iens ».
TheFork verbindt restaurants met hun gasten. Dankzij TheFork en TripAdvisor
kunnen gebruikers heel eenvoudig een restaurant kiezen al naargelang hun
persoonlijke criteria en voorkeuren (locatie, type keuken, type restaurant en
gemiddelde prijs), meningen van gebruikers raadplegen, de beschikbaarheid in
real time bekijken en onmiddellijk online reserveren. De restaurants worden op
hun beurt voorzien van speciale software, TheFork Manager, waardoor
restauranthouders het beheer van hun reserveringen kunnen optimaliseren,
gerichter werken en uiteindelijk hun service en inkomsten verbeteren, dit
volgens het principe van Yield Management, waar gespeeld wordt met
variabele prijzen, net zoals in de reissector en hotelbusiness.

Over TripAdvisor
TripAdvisor® is de grootste reiswebsite ter wereld* en helpt reizigers het
maximale uit elke reis te halen. TripAdvisor verenigt adviezen van miljoenen
reizigers, dankzij meer dan 600 miljoen meningen en beoordelingen op 7,5
miljoen verblijfplaatsen, restaurants en toeristische trekpleisters, en biedt een
ruime keuze bestemmingen en reisroutes aan die rechtstreeks gelinkt zijn aan
reserveringstools die meer dan 200 websites vergelijken om de beste prijs te
vinden. Websites van het merk TripAdvisor verenigen het grootste
reizigersforum ter wereld, met 455 miljoen unieke bezoekers per maand** in 49
landen wereldwijd. TripAdvisor : beter advies, beter reserveren, beter reizen.
TripAdvisor, Inc. (NASDAQ : TRIP) beheert en bestuurt via zijn filialen 20 andere
reiswebsites onder volgende merken:

www.airfarewatchdog.com, www.bokun.io, www.bookingbuddy.com,
www.citymaps.com, www.cruisecritic.com, www.familyvacationcritic.com,
www.flipkey.com, www.thefork.com (www.lafourchette.com, www.eltenedor.com,
www.iens.nl en www.dimmi.com.au inclus), www.gateguru.com,
www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.housetrip.com,
www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.onetime.com, www.oyster.com,
www.seatguru.com, www.smartertravel.com, www.tingo.com,
www.vacationhomerentals.com en www.viator.com.
* Bron : Jumpspot voor de TripAdvisor-websites, internationale gegevens, september 2018
** Bron : interne gegevens van TripAdvisor, Q3 2018
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