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There are no translations available.
  

  

  

Vola.ro, lider pe piaţa de bilete de avion online, şi-a urcat vânzările de la 0.95 milioane de
euro în T1 din 2010, la peste 2.7 milioane de euro în primul trimestru din 2011. Mai mult,
vânzările Vola.ro din T1 2011 se ridică la jumătate din cifra de afaceri înregistrată în tot anul
2010.

  

Astfel că, afacerile Vola.ro au urcat cu 188% în T1 2011, raportat la perioada similară din 2010.
De asemenea, cifra de afaceri din primele 3 luni ale lui 2011 (2.7 milioane de euro) reprezintă
jumătate din vânzările din 2010, de 5.5 milioane de euro. Vola.ro
estimează că va încheia 2011 cu afaceri de 14 milioane de euro.

  

Câte bilete a vândut în 2011?

  

Numărul total de bilete de avion vândute de Vola.ro în primul trimestru din acest an se ridică
la 11.520,  în creştere cu 155% faţă de nivelul înregistrat în perioada similară a lui 2010. De
asemenea, numărul de căutări de bilete
de avion
pe lună, pe site-ul companiei, s-a triplat în 2011 faţă de 2010, de la 200.000 de căutări lunar în
2010, la 600.000 de căutări pe lună în 2011.

  

Aproximativ 40% dintre plăţile clienţilor către Vola.ro au fost efectuate online cu cardul, în
2011, restul fiind făcute prin transfer bancar, depunere la bancă sau numerar la sediul agenţiei.
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“Rezultatele din T1 2011 sunt în mare măsură rezultatul investiţiilor continue pe care le facem în
platforma tehnologică. Pentru o agenţie online precum Vola.ro, platforma tehnologică este
probabil cel mai important activ deţinut, astfel încât strategia de a investi continuu în tehnologie
şi a lansa funcţionalităţi noi într-un ritm accelerat şi-a dovedit meritele în prima parte a anului.
Vom continua să ne axam pe dezvoltare în viitorul previzibil, iar pentru anul 2011 plănuim
lansarea unui nou produs şi a unor functionalităţi unice pe piaţa de travel din regiune”, a
declarat Daniel Truica, managing partner 
Vola.ro
.

  

Cel mai ieftin/cel mai scump bilet de avion cumpărat pe Vola.ro

  

Cel mai ieftin bilet dus-întors achiziţionat până acum de pe Vola.ro a costat 28 de euro şi a
vizat ruta Barcelona - Ibiza,
iar cel mai scump a costat 2.652 de euro şi a acoperit transportul dus-întors pe ruta Bucureşti –
Canton (China).

  

În topul destinaţiilor preferate de clienţii Vola.ro se află Madrid, Barcelona, Londra, Roma,
Paris, Viena, Valencia, Amsterdam, Bruxelles şi Milano.

  

Pentru a citi si despre situatia traficului aerian in Europa, dupa eruptia vulcanului din Islanda,
accesati aceasta sectiune  a site-ului nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa: www.money.ro
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