
   

 

HomeExchange blir det första och ledande globala hembytesnätverket och utgör 

därmed alternativet som kommer att förändra gästfrihetsbranschen. 

 

På HomeExchange vill vi uppmuntra turism genom att erbjuda ett växande nätverk av 400 000 

unika bostäder över hela världen, för semestrar med mänskliga förtecken. 

  

Cambridge, Massachusetts – 14 januari 2019 – CEO Emmanuel Arnaud och styrelseordförande 

Charles-Edouard Girard tillkännager idag lanseringen av den nya plattformen HomeExchange 

HomeExchange där man för samman sju nätverk till ett globalt varumärke under en vision. 

 
 

Det internationella varumärket HomeExchange lanserar en ny webbplats där man presenterar 

visioner och värderingar som kommer att revolutionera gästfrihetsbranschen.  Hembyten 

utmanar nu öppet plattformar för uthyrning genom att användaren får möjlighet att både vara 

värd och bo hos andra utan att pengar utväxlas.   

 

 

  

Den nya versionen av HomeExchange är det första programmet med premiumgarantier där allt 

ingår. Nu erbjuds medlemmarna ytterligare identitetsverifiering, bättre support vid avbokning, 

skador täckta med upp till 1 000 000 £ och dygnetrunthjälp globalt vid akuta situationer. En 

högre nivå av säkerhet och komfort ska tillsammans med nya funktioner som förenklar och 

öppnar bytesmöjligheter, få nätverket att växa och frodas. 

 

"Logi som man betalar för upplevs mer och mer som kallt och opersonligt. 

https://www.homeexchange.com/sv/


Hembyte handlar om gästfrihet och ger därför en helt annan upplevelse. Du får bo i verkliga, 

autentiska hem och blir mottagen som gäst" säger Emmanuel Arnaud, CEO för 

HomeExchange. 

  

Det nya varumärket reflekterar missionen hos HomeExchange: utmana turistbranschen genom 

att marknadsföra människors gästfrihet, där man i det växande nätverket har unika chanser att 

gästa 400 000 verkliga hem över hela världen. HomeExchange kan nu globalt erbjuda 

konsumenten en varm och mänsklig reseupplevelse. 

  

”Detta är bara början: I HomeExchange kombineras överkomliga priser, mänskliga värden och 

hållbarhet.  Vi förväntar oss en miljon användare under de kommande 2 åren, från barnfamiljer 

till milleniumgenerationen” säger Charles-Edouard Girard, styrelseordförande för 

HomeExchange. 

  

 

Om HomeExchange 

 

Som global ledare och det mest använda hembytesnätverket i världen erbjuder HomeExchange 

var och en möjlighet till en unik, hållbar och prisvärd semester genom att byta bostad. Under de 

senaste fyra åren omsatte CEO Emmanuel Arnaud och styrelseordförande Charles-Edouard 

Girard totalt 43 miljoner USD. När deras första företag GuesttoGuest hade vuxit köpte Arnaud 

och Girard upp Trampolinn, Itamos, HomeForHome och Knok. Under 2017 lade de till den 

amerikanska pionjären HomeExchange i portföljen och sedan kanadensiska EchangedeMaison.  

2018 blev en vändpunkt när alla dessa nätverk förenades under flaggskeppsmärket 

HomeExchange. Företaget har 100 medarbetare och huvudkontor i Cambridge, Massachusetts 

och Paris.   
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Félicia Carlstrand 

Representant för Sverige 

felicia@homeexchange.com 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


