




O conceito de GuestToGuest 

"GuestToGuest permite aos seus membros de se 
hospedarem gratuitamente durante suas férias 
ao se convidarem uns aos outros de maneira 
justa"

O conceito: trocar sua 
casa...

GuestToGuest é uma comunidade de 
troca de casas entre indivíduos cujo 
objetivo é de tornar essa prática flexível 
e acessível para todos.

…com segurança…

GuestToGuest oferece diferentes 
ferramentas para guarantir a segurança 
da troca de casas: avaliações, 
recomendações, rede social, verificação 
de perfil, caução, etc. Um membro de 
GuestToGuest nunca é um completo 
desconhecido!

 

…e gratuitamente!

O princípio é simples: você ganha 
GuestPoints ao acolher um membro e, 
em seguida, você pode utilizar esses 
mesmos GuestPoints para sair de 
férias na casa de algum outro 
membro. Flexível e eficaz!

GuestToGuest te dá a possibilidade de 
passar suas férias ideais, de 
economizar ao invés de pagar um 
hotel ou o aluguel de uma casa, além 
de se sentir em casa em qualquer 
lugar do mundo. 

GuestToGuest é seguro, gratuito e 
aberto a todos!

 



A Rede Social
GuestToGuest é o primeiro site de troca de casas a ser organizado como 

uma rede social cujo objetivo é de reunir membros que se pareçam.

Inovações GuestToGuest 

Amigos
Cada membro tem amigos e pode 

trocar de casa com amigos de 

amigos, ou mesmo com amigos de 

amigos de amigos. Quando 

conhecemos alguém em comum, é 

muito mais fácil de ter confiança!

Clubes
Os clubes  são comunidades fechadas. 

Resultados de parcerias  com grandes 

empresas, federações ou associções, 

eles oferecem a possibilidade de trocar 

de casas entre seus membros com 

segurança.

O clube Air France já  possui mais de 

1200 inscritos, exclusivamente de 

funcionários ou antigos  funcionários.

Groupos
Os grupos  são comunidades abertas 

que são organizadas em torno de 

estilos de vida. Eles te facilitam a vida 

e tornam suas férias mais agradáveis!

Assim, os cadeirantes têm certeza de 

passar suas férias em casas  

acessíveis, os fãs de jadinagem ficarão 

em casa com belos jardins e poderão 

fazer alguns cortes, e os fãs de HQ 

encontrarão bibliotecas cheias de 

preciosidades! 





Inovações GuestToGuest 

A Gratuidade
Em GuestToGuest a inscrição e a troca de casa são gratuitas.

Nosso site é gratuito porque nós acreditamos que a gratuidade é o principio 

de base da hospitalidade.  Ao contrário da maioria dos outros sites de troca 

que casas que têm taxas de inscrição com valores em torno de 100 euros por 

ano, GuestToGuest não tem nenhuma taxa de inscrição ou de transação. 

Nosso objetivo é de propor serviços  opcionais  pagos que facilitem/ 

melhorem a troca de casas. Esse é por exemplo o caso do caução, aonde 

GuestToGuest tem o papel de "cofre" entre o anfitrião e o convidado, e tira 

uma comissão de 3,5%. Além é claro da verificação, um serviço que permite 

de assegurar a identidade do proprietário e de sua casa (20 euros). 

A partir de 2014  um serviço de seguro será proposto aos membros de 

GuestToGuest para que os mesmos viagem ainda mais tranquilos. 

Nosso objetivo à longo termo é de acompanhar sua experiência de viagem 

através de um serviço de assistência.





Quem somos?

"Os membros de GuestToGuest têm em comum a ideia que viajar de uma outra 
maneira é possível, aonde a hospitalidade, a liberdade e a confiança são as 
palavras-chave"

Emmanuel Arnaud, Président

GuestToGuest foi criado em outubro de 2011 por 22 famílias 
que moram na França, na Bélgica, Espanha, Grã-Bretanha, 
Estados Unidos e Catar. O desejo deles era simplesmente de 
passar suas férias acolhendo uns aos outros. 
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