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Factos e números

URL: www.holidu.pt

Ativa em  21 mercados: Austrália, Áustria, Belgica, Brasil,
Canadá, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Itália, México,
Nova Zelândia, Holanda, Noruega, Polónia, Portugal, Espanha,
Suécia, Suíça, Inglaterra, Estados Unidos da América

Tráfego: 25 + milhões de visitas por mês

Nome da empresa: Holidu GmbH

Nome da marca: Holidu

Fundada em: Julho 2014

Fundadores: Johannes Siebers
Michael Siebers

Equipa: 250 + colaboradores

Financiamento: 100 + milhões de euros (Maio 2021)
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Como motor de pesquisa para alojamentos de féria, a missão
da  Holidu é finalmente facilitar a procura e reserva de
propriedades para férias. Nós fazemos milhões de viajantes
felizes ajudando-os a reservar o alojamento ideal ao menor
preço. A Holidu compara propriedades em mais de 1100
websites. Maior seleção, melhor preço.

Sobre & Missão:

Sede: Sede em Munique, com 10
escritórios no mundo

http://www.holidu.com/
https://www.holidu.com.au/
https://www.holidu.at/
https://www.holidu.be/
https://www.holidu.com.br/
https://www.holidu.ca/
https://www.holidu.dk/
https://www.holidu.fr/
https://www.holidu.it/
http://www.holidu.com.mx/
http://www.holidu.co.nz/
https://www.holidu.pl/
https://www.holidu.pl/
https://www.holidu.pt/
https://www.holidu.se/
https://www.holidu.ch/


Fundadores Michael and Johannes Siebers
(da esquerda para a direita) © Holidu

Sobre a Holidu

Ideia

A Holidu, baseada em Munique, é uma das empresas tecnológicas de viagens que mais cresce no
mundo. Foi fundada 2014 pelos irmãos Johannes and Michael Siebers com a missão de
finalmente facilitar a descoberta e reserva de alojamentos para férias. Com uma junção de dois
modelos de negócio, a Holidu permite ao viajante, utilizar um motor de pesquisa com o mesmo
nome, ter acesso a portais de todo o mundo, podendo comparar preços e escolher o mais barato.
Sobre a marca Bookiply, a empresa fornece um software e uma oferta de serviços aos
proprietários dos alojamentos, fazendo com que estes aumentem o número das reservas nas suas
propriedades com menos trabalho, distribuindo-as pelos maiores websites de viagens,
sincronizando calendários, criando descrições muiti-línguas e fotografias profissionais.

Os irmãos Johannes and Michael Siebers
tiveram a ideia enquanto procuravam uma
casa na praia para alugar em Portugal.
Após diversos dias à procura de um
alojamento ao melhor preço, perguntaram
a si mesmos: Porque é que a mesma
propriedade aparece em diversos sites de
reserva com fotografias diferentes, e mais
importante ainda, porquê a discrepância
tão grande de preços? A inconsistência
entre as agências de aluguer de
alojamentos deixou-os frustrados e
confusos. Se a comparação de preços de
bilhetes de aviação e hotéis é assim tão
fácil, porque não o é no setor das casas de
férias? Os irmãos começaram então a
desenvolver um sistema que permite
encontrar e reservar qualquer alojamento
para férias através dos principais sites
parceiros numa única pesquisa. 
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Holidu App

A app da Holidu permite aos utilizadores
partilharem alojamentos e votar no seu
favorito com outros viajantes, tornando
mais fácil o processo de escolha. A app
inclui ainda hidden gems selecionadas
por viajantes entusiastas da Holidu,
existindo guias de viagens para destinos
em todo o mundo. Adicionalmente a app
oferece diferentes temas como "surf" e
"férias em família", dando aos utilizadores
recomendações imediatas das melhores
casas a melhor se adequam ao tema. 

A Holidu foi criada em 2014 pelos irmãos Johannes e Michael Siebers. Inspirado pelo conceito,
Rasmus Porsgaard juntou-se à Holidu como co-fundador. Na Primavera de 2021, a Holidu
encerrou uma ronda de financiamento de 37 milhões de euros. Este último aumento de capital foi
liderado pela 83North, enquanto os investidores existentes tais como Prime Ventures, EQT
Ventures, Coparion, Senovo, Kees Koolen e Lios Ventures também aumentaram os seus
investimentos. No total, a Holidu já angariou mais de 100 milhões de euros em financiamento.
“Estamos muito satisfeitos por termos encontrado ótimos parceiros que partilham a nossa visão.
A experiência e rede de contactos dos nossos investidores, como a EQT e veteranos na indústria
como o Kees Koolen, ex-CEO da Booking.com, acelerarão ainda mais o nosso crescimento
internacional", diz Johannes Siebers.

Ínicio/Financiamento
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A Bookiply destina-se aos proprietários dos alojamentos distribuindo as suas propriedades para
os maiores sites de viagens, sincronizando calendários, descrições multi-línguas e fotografias
profissionais.
Uma equipa de especialistas, no escritório de Faro, responsabiliza-se pela comunicação do
viajante e ajuda os proprietários a maximizar receitas. A Bookiply gere milhares de propriedades e
é lider de mercado em diversos destinos de lazer na Europa.

Como as férias são  normalmente planeadas com amigos ou família, a app Holidu permite aos
utilizadores partilharem e votarem nos seus alojamentos favoritos com outros viajantes,
facilitando a decisão e planeamento. A app também inclui hidden gems selecionadas pelos
viajantes entusiastas da Holidu, incluindo guias de viagem para uma grande variedade de
destinos no mundo.  Adicionalmente oferece diferentes temas, como " surf" e "férias em família",
dando aos utilizadores recomendações imediatas das melhores casas que melhor se adequam ao
tema escolhido.
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Bookiply parte do grupo Holidu 



Vantagens do usuário 

Prémios Nacionais e Internacionais

• Technology Fast 50 2019 & 2020 Deloitte

• Europeʼs Fastest Growing Companies 2020 pelo Financial Times 

• Best OTA / online accommodation booking platform 2020 pela Shortyz

• "Wachstumschampion 2020 & 2021" pela Focus Business and Statista

• Holidu Co-fundador Michael Siebers eleito para Forbes 30 Under 30 2019

Comparação de milhões de
alojamentos para férias

Opções de filtros ajudam o
utilizador a encontrar
rapidamente o melhor
alojamento

Poupar até 55% no
momento da reserva

Utilizadores podem partilhar as
suas casas favoritas com
outros viajantes via APP
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