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Här följer ett pressmeddelande från Bussresa.com. Det är med stor glädje vi vill meddela att Bussresa.com nu
utan tvekan är Sveriges i särklass ledande portal som förmedlar bussresor från Svenska bussresebranschen.
Det är efter 5 års slit som vi nu ser portalens stora möjligheter. Portalen har växt från att ha ett 70 tal besökare
per dag, till att vara en sida där folk går in för att hitta sin resa till både teater, konsert arrangemang och
turistorter ute i Europa.
Sidan har idag omkring 350 besökare per dag varav ca 300 är unika. Detta innebär att sidan är nu en välbesökt
sida. När man tittar på dessa siffror kan man även se att besökare som besökt sidan innan, återkommer för att
göra en ny sökning i våran unika sökmotor.
Idag släpper vi en helt ny sökmotor där det är lättare för den lite äldre målgruppen att hitta fram till den
arrangören som arrangerar just deras drömresa. Genom denna sökmotor är det också betydligt lättare för
arrangören att lägga in sina resor. Det nya är nu att resebeskrivning som vi krävde innan ät helt borttagen. För
vidare information om själva resan så klickar konsumenten sig vidare till arrangörens egen webbsida. På så vis
har också konsumenten möjligheter att kunna göra en bokning direkt hos arrangören.
Vi kan med glädje säga att bussrasa.com ligger väldigt bra till i samtliga stora sökmotorer. Detta är ett slit
som våra tekniker jobbat med sedan portalen startade för 5 år sedan.
Här nedan följer en tabell på hur bra vi är placerade på respektive sökmotor.(2007‐01‐30)
Sökmotor
Google.se
Altavista.se
MSN.se
Yahoo.se
Eniro.se

Placering på ordet Bussresa
1
1
1
2
1

Placering på ordet Bussresor
3
6
1
2
3

Man ser utefter denna tabell att vi är topplacerade på alla stora sökmotorer.

Just nu har vi ett oslagbart erbjudande till samtliga arrangörer.
Nu när vi släpper vår nya sökmotor erbjuder vi samtliga arrangörer att vi på Bussresa.com lägger in hela årets
reseprogram med information från deras webbsida. Priset per månad för en arrangör är endast 200 kr. I detta
pris ingår då fri annonsering. Vi hoppas nu på att hela svenska bussbranschen tar sitt förnuft och kontaktar oss.
För en arrangör betyder detta att vi sänder besökare till deras webbsida och för konsumenten betyder det att
när besökaren besöker Bussresa.com så finner konsumenten ett stort utbud av resor och kan då välja bland
både kvalificerade resor och resor med billigast pris.
Givet vis så har vi fortfarande kvar reglerna om att statlig resegaranti ska vara ställd till Kammarkollegiet för att
man ska få annonsera hos oss.
För mera information besök vår portal. www.bussresa.com
Eller så kan ni kontakta Emil Boman 0705‐58 95 10

