Pers informatie
Modern, Intuïtief en geoptimaliseerd voor mobiel

De SpaDreams website presenteert een nieuwe look met nieuwe features
Frankfurt, 10 augustus 2016. De websites van SpaDreams verschijnen in een nieuw design, zijn
nog gebruikersvriendelijker en bieden nog meer zekerheid voor het vinden van de eigen
droomreis. De gespecialiseerde reisorganisator voor wellness en gezondheidsreizen,
SpaDreams, staat bekend om haar innovaties. Om voor haar clientèle altijd bij de tijd te zijn is
dit jaar de website volledig nieuw vormgegeven. Reislust van de startpagina tot aan de
hotelboeking, geen moeite – puur genoegen is de leidende regel, die bij de organisator op de
voorgrond stond.

Inderdaad kan op het eerste gezicht reeds worden geconstateerd dat er veel gewijzigd
is, in het bijzonder wanneer de gebruiker www.spadreams.nl niet vanaf de computer in
de werkkamer, maar comfortabel vanaf de bank via de smartphone of het tablet oproept.
„Meer dan 50 procent van
de

tijd

websites

worden
via

apparaten

onze

mobiele

opgeroepen,

zoals tablets en mobiele
telefoons, en zelfs ca. 25%
van de boekingen worden
uitgevoerd

via

mobiele

apparaten. Om deze reden was het voor SpaDreams van groot belang om zich aan
deze behoefte van onze klanten aan te passen.” aldus Dr. Nils Asmussen, algemeen
directeur van SpaDreams.
Maar niet alleen de weergave op apparaten is geoptimaliseerd, ook de keuzemenu’s,
thema’s en het zoekfilter zijn volledig vernieuwd. Voor klanten van SpaDreams leiden
SpaDreams Nederland
Dochteronderneming
van reisorganisatie
FIT Reisen

FIT Gesellschaft für
gesundes Reisen mbH
Ferdinand-Happ-Str. 28
D-60314 Frankfurt/Main

Pers contact
Martijn van Hulzen
Tel.: +31 (0) 20 894 3655

E-Mail & Internet
E-Mail: pers@spadreams.nl
Internet: www.spadreams.nl/pers

Directieleden
Claudia Wagner
Jan Seifried
Dr. Nils Asmussen

Pers informatie
nu meerdere wegen naar een droomvakantie. Ofwel via één van de talrijke reisthema’s,
zoals Ayurveda, Fango of Yoga, dan wel via één van de meer dan 35 reisbestemmingen,
waaronder exotische highlights, zoals Sri Lanka, Nepal, Maldiven en Estland, en
klassieke vakantielanden, zoals Italië, Spanje en Marokko.
Ook hotels voor speciale voorkeuren, zoals vegane maaltijden, een nabij gelegen
golfplaats of cursussen pilates, in het kader van een sportprogramma, zijn met een paar
klikken van de muis te vinden.
„Veel klanten weten precies wat voor soort vakantie ze graag willen boeken, anderen
zoeken eerst een beetje inspiratie, bijvoorbeeld aan de hand van foto‘s, en beslissen
dan spontaan. Onze vernieuwde website maakt het mogelijk om verschillende wegen
te gaan en uiteindelijk toch bij de passende vakantie uit te komen.“ zegt Claudia Wagner,
algemeen directeur van SpaDreams.
Wie zijn klanten wil inspireren moet zich permanent verder ontwikkelen en nieuwe
mogelijkheden niet alleen inpassen, maar ook altijd een innovatieve stap vooruit lopen.
Bij SpaDreams wordt dit motto met hoofdletters geschreven, om welke reden de
gespecialiseerde reisorganisator al heeft aangekondigd dat momenteel al nieuwe,
aanvullende features in ontwikkeling zijn, die in de loop van de komende maanden op
de website worden gepresenteerd. Er is dus nog wel het één en ander waarop de
branche en de cliënten zich kunnen verheugen dit jaar.
De Nieuwe website van SpaDreams kunt u via www.spadreams.nl bezoeken.
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Over SpaDreams
SpaDreams werd in 2009 door de Duitse reisorganisatie FIT Reisen opgericht. FIT Reisen is de
grootste organisator voor gezondheids- en wellnessreizen, met het hoofdkantoor in Frankfurt
am Main. Met zijn hoogwaardig en veelzijdig aanbod, de goede prijs-kwaliteitsverhouding en
individuele service heeft FIT Reisen niet alleen als marktleider in dit segment onderscheiden,
maar werd het ook als innovatiefste organisator in de gezondheidstoerisme gekroond. In 2015
heeft SpaDreams exclusieve sales in China gestart. SpaDreams biedt deze aanbiedingen ook
in het Italiaans, Zweeds en Spaans. Reeds 40 jaar staat FIT Reisen voor de combinatie van een
gezonde vakantie en attractieve schoonheids- , fitness- en vrijetijds aanbiedingen. Op dit
moment biedt FIT Reisen meer dan 3.500 verschillende kuur-, gezondheids-, beauty-, ayurveda, yoga- en wellnessreizen voor een perfecte droomvakantie; met meer dan 600 hotels en meer
dan 400 bestemmingen in meer dan 50 landen.

Deze en verdere persberichten, als ook extra informatie en fotomateriaal van SpaDreams vindt u via:
www.spadreams.nl/pers/persberichten

Voor vragen of opmerkingen staat het SpaDreams service team voor u klaar:
Stuur een e-mail naar pers@spadreams.nl of bel ons via: +31 (0) 20 894 3655
Houdt u er rekening mee: Het fotomateriaal mag alleen in combinatie met reizen van SpaDreams en onder vermelding van het
getoonde hotel gebruikt worden. Gebruik voor andere doeleinden mag alleen met vooraf aangevraagde toestemming en is
eventueel met kosten verbonden. Het doorgeven of verkopen van het fotomateriaal aan derden is verboden.
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