
 

 
 
 
 

GuestToGuest udbygger verdens største boligbyttenetværk og styrker sin 
position på det amerikanske marked med opkøb af HomeExchange 

  
Samtidig er 35 millioner dollar blevet rejst i et ambitiøst forsøg på at nå en million brugere 

inden 2019 
 

Paris, 7. marts, 2017 – GuesttoGuest, verdens største netværk af boligbyttere meddeler i dag, at det 
har opkøbt det amerikansk baserede globale boligbyttenetværk, HomeExchange (bytbolig). 
Overtagelsen markerer et vendepunkt i rejseindustrien, da sammenlægningen af de to virksomheder 
vil udgøre det førende og absolut største boligbyttenetværk i verden med over 400.000 boliger i deres 
fælles register.  
 
I ønsket om at vende op og ned på vores måde at rejse på ved at gøre boligbytte mere mainstream 
har  
GuesttoGuest’s direktører Charles-Edouard Girard og Emmanuel Arnaud rejst over 35 millioner med 
henblik på udvidelser, heriblandt overtagelsen af HomeExchange og almindelig produktudvikling. 
“GuesttoGuest har været inde i en rivende udvikling siden grundlæggelsen i 2011. På kun tre år er 
antallet af boliger på hjemmesiden vokset til det seksdobbelte (fra 38.000 i 2014 til 280.000 i dag). 
HomeExchange, som er en amerikansk baseret pioner på boligbytteområdet, kan udbygge og 
komplettere dette netværk og bidrage med næste tre årtiers erfaring som en etableret spiller på 
markedet,” siger Charles-Edouard og Emmanuel. 
 
Der vil være et stærkt bånd mellem de to platforme, men de vil forblive adskilt og fortsat betjene deres 
særlige områder og medlemsgrundlag. GuesttoGuest kan byde på 280.000 boligprofiler i 187 lande, 
og er særligt populær på det europæiske marked, mens HomeExchange har 67.000 boligprofiler i 150 
lande og står stærkt på det amerikanske marked. Kombinationen af GuesttoGuest og 
HomeExchange vil åbne op for et bredt og gensidigt supplerende rejsemarked. GuesttoGuest vil 
fortsat være gratis for brugerne og målrettet et yngre publikum, mens HomeExchange, der tager et 
årligt medlemsgebyr som adgangsbillet til profilerne, fortsat vil koncentrere sig om den mere 
etablerede rejsende, der er på jagt efter førsteklasses oplevelser. Med opkøbet af HomeExchange er 
GuesttoGuest nu i stand til at betjene et bredt funderet internationalt publikum lige fra de unge 
selverhvervende i storbyerne til børnefamilier og aktive pensionister.  
 
Med sammenlægningen af de to globale netværk har de to franske iværksættere lagt grunden til et 
banebrydende alternativ til platforme som Airbnb og HomeAway. Med boligbytte kan man nyde godt 
af gratis ophold i hele verden, uden at man behøver at udveksle penge. At bo i et rigtig familiehjem og 
få mulighed for at leve som de lokale gør oplevelsen helt anderledes og enestående. Hertil kommer, 
at boligbytte ikke har været udsat for nogle af de benspænd, der har ført til restriktioner mod 



 

udlejnings-netværk i form af skattespørgsmål, forbud og andre problemer, som lige nu plager store 
byer og turistområder. 
 
 
“Vi er overbeviste om, at boligbytte står ved et vendepunkt og snart blive det næste store inden for 
turisme. Overtagelsen af HomeExchange vil skabe det største og mest aktive netværk af boligbyttere i 
verden. Om to år er det vores mål at få over en million rejsende til at organisere deres ferie med 
boligbytte,” siger Emmanuel Arnaud og Charles-Edouard Girard. 
 
Projektet blev muliggjort takket være MAIF, et fransk kundeejet forsikringsselskab og langtidig partner 
med GuesttoGuest, som har været optaget af udviklingen inden for det kollaborative samfund.  
 
 

 
 
 

                   
 

 
 
 
Om GuesttoGuest 
GuesttoGuest er grundlagt i 2011 og er en fransk baseret hjemmeside, der formidler boligbytter 
mellem ligesindede. Firmaet skaber kontakt mellem brugere, der gerne vil bytte boliger i kortere eller 
længere perioder. Byttesystemet er baseret på et website og apps, hvor man kan registrere sig gratis 
og lægge en eller flere boliger op med henblik på at tilbyde dem i bytte. Hvert hjem får tildelt værdi i 
form af “GuestPoints”, som medlemmerne overfører til en vært i tilfælde af, at boligbyttet ikke er 
gensidigt.  
 
  
Om HomeExchange 
HomeExchange (på dansk BytBolig.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 
2016 foretog 67.000 medlemmer mere end 135.000 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 10 Best’s læsere. 
 
 
Kontakt:   
 
- GuesttoGuest 
Jennifer Palmer 
Head Of Communication 
+33 (0)6 09 49 65 82 
jennifer@guesttoguest.com 
@: www.guesttoguest.fr 
 
 
- HomeExchange (Bytbolig) 
Tanya Kristiansen 
PR, Skandinavia 
tanya@homeexchange.com 
(+47) 950 94 150 
 
 
 


