
 
 
 

 
A HomeExchange bevezeti a Passport™ Programot - áttörés az utazás 

evolúciójában 
 

 
Los Angeles, november 15, 2016 - A HomeExchange nyilvánosságra hozta a Passport™ programját, 
lehetővé téve ezzel, hogy a  világ ingyen utazhasson egy brilliánsan egyszerű rendszerben, melyben 
pénz nem cserél gazdát. A HomeExchange a világ legnagyobb otthon-csere hálózata a több mint 
65.000 aktív hirdetésével.  
 

 
 
 
Most kiegészül a már eddig is sikeres “te laksz az én otthonomban, én a tiédben” koncepció, ugyanis 
a Passport bevezeti az egyirányú, nem kölcsönösségen alapuló csere lehetőséget, a tagok kérésére. 
Mostantól bátran utazhatnak a kiválasztott helyszínekre, ha vendégül látnak más tagokat.  
 
“A Passport több, mint egy megoldás, ez egy paradigma váltás. A cseréknek könnyűvé és intuitívvá 
kellett váljanak, hogy mindenki kihasználhassa az előnyeit” mondta Jim Pickell, a HomeExchange 
elnöke. “A hawaii tagjaink Párizsról álmodnak, de Hawaii nem szerepel a párizsiak listájának az élén, 



ők New York-ról álmodnak. Hogyan teljesíthetjük mindenki kívánságát? Nos, megvan a válaszunk: 
Passport.” 
 
A forradalom itt nem ér véget. A  HomeExchange elsőként merte eltörölni az ottartózkodási időnek, a 
helyszínnek vagy az otthon nagyságának a fontosságát ebben a nem a kölcsönösségen alapuló 
programban. “Ez valójában a bizalom és a közösségen belüli  egymásba vetett hit, amely mindent 
megváltoztat” jegyezte meg Pickell. 
 
Eddig a HomeExchange.com hagyományos modelje az volt, hogy a tagok kétirányú, szimultán vagy 
nem szimultán cseréket szerveztek (utóbbiban elkötelezték magukat egy későbbi vendégül látásra), 
most viszont a Passport programban egy tag egy “balonnal” bármelyik taghoz elutazhat anélkül, hogy 
azt a tagot feltétlenül vendégül kellene látnia. Ballont úgy lehet szerezni, ha vendégül lát egy tagot egy 
egy-irányú cserében, és ezzel hatalmasra nő a cserék lehetősége szerte a világon. 
 
 

  
 
 
Ballont lehet szerezni függetlenül az ottartózkosás hosszától, a szállás típusától vagy helyszínétől;  
minden esetben, amikor egy  HomeExchange tag vendégül lát valakit, ezzel egy ballonhoz jut, amit 
felhasználhat arra, hogy bármelyik tagnál megszálljon, aki szívesen lát vendégül egy ballon 
tulajdonost.  
 
“A tagjaink azonnal felkarolják a megosztás pozitív eredményeit. Ők tették lehetővé, hogy a 
HomeExchange egy olyan hellyé váljon, ahol a vendéglátás messze többet jelent az otthonok 
egyszerű cseréjénél. Gyakran kapok levelet olyan tagoktól, akik eddig is vendégül láttak tagokat 
kölcsönösség elvárása nélkül. Megértettük a tagok igényét és felhasználási szokását és fontosabbnak 
ítéltük meg a jó hangulatot a számításoknál”   összegezte  Pickell. "A legfontosabb feltétel a részvétel, 
nevezetesen vendégül kell lássál ahhoz, hogy téged vendégül lássanak.” 
 
 
A HomeExchange Passport™ programban a kommunikáció elengedhetetlen a tagok között, így a 
levelezés egy teljesen újratervezett, biztonságos levelező rendszeren és a Vendégkönyvön keresztül 
történik. 
 



Ha most bárki csatlakozik a HomeExchange-hez, hozzájuthat a Passport használatához is és az első 
ballont úgy lehet megszerezni, ha elkötelezzük magunkat egy másik tag vendégül látására, vagy 
megújítjuk a tagságunkat a következő évre. A tagok továbbra is bármikor szervezhetnek kölcsönös 
szimultán vagy nem szimultán cserét.  
 
A tagsági díjak változatlanok, a Passport-ot is beleértve:  

● HomeExchange hagyományos éves tagdíj: HUF 20000  
● HomeExchangeGold éves tagdíj: HUF 65000 

 
Letöltés nagy felbontású képek 
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Rólunk 
A magyarra fordított oldal neve: CsereOtthon.com.  
A HomeExchange.com, vállalatot  Ed Kushins, a „közösségi fogyasztás” korai úttörője alapította 1992-
ben és azóta több mint 1 millió otthon-cserét regisztrált. 2006-ban a Holiday c. filmben Cameron Diaz, 
Kate Winslet and Jude Law mutatta ezt be a világnak. 2015-ben 65.000 CsereOtthon tag 130.000 
cserét bonyolított le 150 országban.  A CsereOtthon.com világszerte azt kínálja a családoknak, hogy 
otthont cserélhetnek biztonságosan, élvezetesen utazhatnak szinte bármelyik országba, városba vagy 
érdekes helyre és ott helyiként élve felejthetetlen, autentikus élményben lehet részük. 2015. 
novemberben az  USA TODAY olvasói a CsereOtthon.com-ot választották «  Az év legjobb internetes 
szállásfoglaló oldalának ». 
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