
 

 

 

Comunicado de Imprensa   

 

HomeExchange torna-se na primeira e principal comunidade de troca de casas a 

nível global a criar uma alternativa inovadora no sector da hospedagem 

 

O HomeExchange, pretende despertar o turismo oferecendo a uma crescente comunidade de 

viajantes 400.000 casas únicas em todo o mundo, para férias que são fundamentalmente 

humanas.  

 

Cambridge, Massachusetts - 14 de janeiro de 2019 - o CEO (administrador executivo) 

Emmanuel Arnaud e o Presidente Executivo Charles-Edouard Girard anunciaram hoje o 

lançamento da nova plataforma do HomeExchange, que reúne sete comunidades numa única 

marca e visão globais.  

 
O HomeExchange revela um novo website e uma identidade de marca internacional que 

incorporam os seus valores e visão inovadores no mercado da hospedagem.  Através da oferta 

de um espaço onde o utilizador pode hospedar e ficar, sem que haja dinheiro envolvido, a troca 

de casas está agora a desafiar abertamente as plataformas de arrendamento.  

 

Esta nova versão do HomeExchange é o primeiro programa com garantias especiais em que 

tudo está incluído. Os membros podem agora beneficiar de uma verificação de identidade 

adicional, melhor apoio ao cancelamento, danos à propriedade cobertos até 1.000.000 £ e 

assistência 24/7 em todo o mundo em caso de emergência.  Este novo nível de segurança e 

conforto, em conjunto com funcionalidades que simplificam e alargam as possibilidades de 

troca, vão permitir que a comunidade prospere e cresça.  

 

https://www.homeexchange.com/pt/


"A estadia em alojamentos pagos é vista cada vez mais como fria e impessoal. Por se basear 

em hospedagem gratuita, a troca de casas oferece uma experiência totalmente nova: ficarmos 

em casas reais, autênticas, e sentirmo-nos bem recebidos como hóspedes." Comentou 

Emmanuel Arnaud, CEO do HomeExchange.  

 

A nova marca reflete a missão do HomeExchange: desafiar o sector do turismo com uma 

experiência de hospedagem unicamente humana, oferecendo à sua crescente comunidade 

400.000 possibilidades de viagem únicas para casas reais em todo o mundo. O 

HomeExchange defende agora globalmente aquilo que oferece ao consumidor: experiências de 

viagem mais calorosas e humanas.  

 

“Isto é apenas o início: o HomeExchange reúne acessibilidade, valores humanos e 

sustentabilidade.  Dos Baby Boomers (geração nascida no pós 2ª guerra mundial) aos 

Milleniums (geração nascida próximo da mudança do milénio), esperamos um milhão de 

utilizadores nos próximos 2 anos.” Afirmou Charles-Edouard Girard, Presidente Executivo do 

HomeExchange.  

 

 

 

 

Sobre o HomeExchange 

 

Sendo o líder global e a comunidade de troca de casas de maior confiança no mundo, o 

HomeExchange oferece oportunidades de férias autênticas, sustentáveis e acessíveis para 

que todos beneficiem, trocando as suas casas durante as férias. Nos últimos quatro anos, o 

CEO Emmanuel Arnaud e o Presidente Charles-Edouard Girard angariaram um total de 43 

milhões de dólares. Depois de terem desenvolvido com sucesso a primeira empresa, 

GuesttoGuest, Arnaud e Girard adquiriram as empresas Trampolinn, Itamos, HomeForHome e 

Knok. Em 2017, adicionaram ao portefólio a pioneira americana HomeExchange / TrocaCasa, 

seguida pela canadiana EchangedeMaison.  2018 marcou um ponto de viragem, quando estas 

comunidades foram unidas sob a sua marca principal, HomeExchange.  A empresa possui uma 

equipa de 100 membros e sedes em Cambridge, Massachusetts, e em Paris.   
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