
 
 
 
 

BytBolig introducerer sit nye program, Passport™, en revolutionerende 
nyskabelse inden for rejsebranchen 

 
 
Los Angeles, November 15, 2016 - BytBolig er nu klar med sit nye revolutionerende program, 
Passport™, der gør det muligt for medlemmerne at rejse jorden rundt ved hjælp af et genialt og enkelt 
system, uden at nogen skal have penge op af lommen. BytBolig er verdens største boligbyttenetværk 
med over 65.000 aktive boligprofiler.  
 
 

 
 
 
Som et supplement til det allerede populære koncept “du bor hos mig, mens jeg bor hos dig” 
introducerer BytBolig nu Passport, en byttemulighed, som medlemmerne selv har efterspurgt, hvor 
man ikke behøver at bytte “lige over” med et andet medlem. Nu kan man ganske enkelt optjene 
adgang til at bo på rejsemål efter sine egne ønsker blot ved at huse andre medlemmer 
 
“Passport er ikke bare en løsning, det er et paradigmeskifte. Bytteoplevelsen skulle være så let og 
intuitiv, at alle kunne være med,” forklarer Jim Pickell, der er direktør for BytBolig. “Vores medlemmer i 



Hawaii drømte om en rejse til Paris, men Hawaii står måske ikke øverst på ønskesedlen hos parisere, 
der hellere vil til New York, så hvordan imødekommer man alles ønsker? Nu har vi svaret: Passport.” 
Men ikke nok med det. BytBolig er det første netværk, der ikke går op i opholdets længde, rejsemål 
eller størrelse af boliger i det nye giv det videre-program. “Sådan ønsker vi at vise tillid til det 
fællesskab af boligbyttere, der skaber forandringerne,” bemærker Pickell. 
 
Som en overbygning til den traditionelle byttemodel hos BytBolig.com, hvor medlemmer koordinerer 
gensidige boligbytter, som foregår enten samtidig eller forskudt, lader Passport-programmet 
medlemmer bruge en såkaldt “ballon” på et ophold i et hvilket som helst andet medlems hjem uden 
nødvendigvis at behøve huse dem til gengæld. Man optjener en ballon ved at huse et andet medlem i 
et ikke-gensidigt bytte og på den måde udvider man omfanget af byttemuligheder.  
 
 

  
 
 
 
Balloner kan optjenes uanset opholdets længde, boligens type eller rejsemålet. Hver gang et medlem 
af BytBolig er vært for et andet medlem, optjener de en ballon, som kan indløses i form af et ophold 
hos et hvilket som helst andet medlem, der vil være vært for en ballon-indehaver. 
 
“Vores medlemmer repræsenterer alle de positive sider ved det at dele. De har gjort BytBolig til et 
sted, hvor værtskab er andet end bare at lade andre låne ens bolig. Jeg modtager ofte breve fra 
medlemmer, der åbner dørene for andre uden forventning om at få noget igen. Så denne radikalt 
udvidede fleksibilitet er kun et naturligt trin i udviklingen. I anerkendelse af deres behov og almindelige 
praksis har vi prioriteret fællesskabfølelse på bekostning af kold beregning,” runder Pickell af. “Den 
vigtigste betingelse er, at du deltager aktivt. Det vil sige, at du skal lukke andre ind, for selv at blive 
lukket ind.”   
 
Med BytBolig Passport er en gnidningsløs kommunikation mellem medlemmer altafgørende, så 
bytteforespørgsler bliver nu sendt via et nyt redesignet og sikkert mail- og gæstebogssystem.  
 
Alle nye medlemmer af BytBolig får med det samme adgang til Passport, og en først ballon bliver sat 
ind på kontoen, når man har forpligtet sig til at være vært for et andet medlem, eller når man fornyer 
sit medlemskab med endnu et år. Alle medlemmer kan selvfølgelig stadig foretage gensidige 
samtidige eller forskudte boligbytter. 



 
Det årlige medlemskontingent er stadig det samme efter indførelsen af Passport: 

● Et års medlemskab af BytBolig: DKK 950 
● Et års medlemskab af BytBolig Gold: DKK 3150 
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BytBolig.com 
BytBolig.com (på engelsk HomeExchange.com) blev stiftet af Ed Kushins i 1992 og har været en 
pioner inden for deleøkonomibevægelsen. BytBolig har faciliteret over en million boligbytter  siden 
1992. I 2006 optrådte hjemmesiden i filmen"The Holiday" med Cameron Diaz, Kate Winslet og Jude 
Law.  I 2015 foretog over 65.000 medlemmer mere end 130.000 boligbytter på kryds og tværs af 150 
lande. BytBolig.com gør det nemt at planlægge og gennemføre et boligbytte og tilbyder medlemmerne 
en mindeværdig og autentisk oplevelse. HomeExchange.com blev i november 2015 kåret som ‘Den 
bedste hjemmeside til booking af feriebolig’ af  USA TODAY og 10Best’s læsere. 
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