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Ny sajt för fritidshus ökar turism inom Sverige året runt
ÖREBRO (10 juni, 2004) - Creative Holding i Örebro AB, den svenska uppstickaren inom innovativa Weblösningar, lanserade idag fritiden.se (www.fritiden.se), Sveriges nya marknadsplats för uthyrning av fritidshus.
"Äntligen kan man nu på ett och samma ställe snabbt och enkelt hitta sitt egna lilla semesterparadis, vare sig det
gäller ett mysigt sommartorp i skogen eller en fullutrustad fjällstuga för vintersport", säger Erik G. Olsson, VD på
Creative Holding i Örebro AB.
Sajten är ett mycket användbart verktyg för privatpersoner och företag som enkelt vill hitta ett fritidsboende som
passar just dem. Det rör sig om allt från mindre rum och lägenheter till större stugor och gårdar. Man kan till och
med hyra en egen privat ö. På fritiden.se får besökaren snabbt fram en lista av attraktiva fritidshus som baseras på
de kriterier som han eller hon värdesätter. Varje enskilt objekt har en utförlig information; däribland en generös
beskrivning, flera olika bilder, information om storlek och utrustning, aktuella priser, lediga veckor, kartfunktion
samt vad som finns i omgivningen och dess avstånd. Besökaren kan sedan ta kontakt direkt med stugägaren för
att boka de dagar eller veckor som besökaren är intresserad av. På lika enkelt sätt kan stugägare, stugförmedlare
och stugbyar runt om i landet annonsera ut sina objekt utan onödiga mellanhänder.
Förutom ett bra utbud av fritidshus finns även andra användbara tjänster tillgängliga utan kostnad; bland annat
personliga intresse sidor, bevakningstjänst av nya objekt i ett visst område, möjlighet att efterlysa objekt att hyra
eller byta, tips och råd, nyhetsbrev och mycket mer. Just nu finns fritiden.se tillgänglig på svenska för de som
söker fritidshus inom Sverige men inom kort kommer all information att finnas även på engelska och tyska. Stort
intresse har visats främst från Norge, Tyskland och utlandssvenskar som söker sig till Sverige under sin semester.
Dessutom öppnas snart en ny avdelning för fritidshus utomlands, i första hand Europa men även i USA och Asien.
Det finns över 680 000 taxerade fritidshus i Sverige varav uppskattningsvis 40% hyrs ut en eller flera veckor varje
år, därtill kommer alla de lägenheter för fritidsboende som man idag inte känner till det exakta antalet för eftersom
det inte finns något register. Marknaden växer liksom intresset för att använda Internet som en effektiv plattform för
att sammankoppla stugägare och hyresgäster. Allt fler svenskar som inte har sin egen sommarstuga föredrar att
hyra sitt semesterboende under en tid på sommaren. En del återkommer ständigt till samma ort medan andra
föredrar att varje år prova på nya semesterorter. Att hyra en stuga för en vecka eller mer är oftast trevligare och
billigare än att bo på hotell eller resa utomlands.
"Vi skapade fritiden.se med enkelhet och kundnytta i fokus utifrån de behov som privatpersoner generellt har när
de önskar hyra semesterboende. Därutöver har vi dagligen kontakt med stugägare och på så sätt kan vi tillgodose
det alla parter främst önskar sig. Den respons vi har fått hitintills har varit över all förväntan", uttrycker Olsson.
Creative Holding i Örebro AB med bas i Örebro ligger bakom fritiden.se och har även ett flertal andra Internet
projekt under utveckling. Företaget drivs IT-entreprenören Erik G. Olsson, som har varit en av de mest aktiva
aktörerna inom e-handel i Latin Amerika de senaste 6 åren, och hans far, affärsmannen och byggmästaren
Gunnar E. Olsson. För mer information om Creative Holding i Örebro AB och fritiden.se, besök hemsidan på
www.fritiden.se eller kontakta VD Erik G. Olsson på 019-244309, 0768-516882.
Bilder med hög upplösning finns tillgängliga för nerladdning på www.fritiden.se/laddanerbilder.php
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