Airbnb gasten leveren Amsterdamse restaurants € 148 miljoen op
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Airbnb heeft vandaag een wereldwijd rapport uitgebracht waaruit blijkt dat Airbnb gasten sinds september 2016
€ 148 miljoen hebben uitgegeven in Amsterdamse restaurants. Het rapport toont aan dat Airbnb gasten een

positief effect hebben op de buurt waar ze verblijven.
Het rapport, Airbnb: Generating $6.5 billion for restaurants around the world, brengt voor 44 steden waaronder
Amsterdam in kaart wat gasten opleveren als ze in lokale gemeenschappen verblijven. Amsterdamse
restaurants hebben geprofiteerd van de enorm gestegen uitgaven van gasten, € 24 miljoen meer ten opzichte
van vorig jaar. In de 10 Europese steden in het rapport, waaronder Londen, Parijs en Berlijn, hebben gasten
meer dan € 2,5 miljard uitgegeven. Dit is € 700 miljoen meer dan in 2016. Airbnb-gebruikers geven meer uit in
lokale bedrijven dan ooit. De gemiddelde gast besteedt 40 tot 100 euro per nacht in restaurants. Omdat
driekwart van de gasten buiten de belangrijkste hotel districten verblijft, is er voor lokale cafés en
familiebedrijven een nieuw type klant ontstaan. Bijna de helft van alle uitgaven vindt plaats in de wijk waar de
gasten verblijven en 56% van de klanten die geld besparen met Airbnb, geven meer uit aan eten en winkelen.
James McClure, General Manager Airbnb Noord-Europa: ‘Deze nieuwe cijfers laten zien dat Airbnb veel
economische activiteit blijft brengen voor ondernemers en lokale bedrijven in Amsterdam. De € 148 miljoen
aan bestedingen in restaurants komen bovenop de opbrengsten voor de Amsterdamse hosts, die gemiddeld €
3600 euro verdienen in de gemiddeld 27 nachten per jaar dat ze hun huis delen.' Tegelijk met dit rapport maakt
Airbnb haar partnerschap met boekingsapp Resy bekend. Vanaf vandaag (donderdag 21 september), zijn
gasten in de gelegenheid toprestaurants direct vanuit hun Airbnb-app en op de Airbnb website te boeken. Met
deze nieuwe mogelijkheid werkt Airbnb verder aan de verbreding van ons platform van accommodaties naar
de volledige reiservaring. Restaurant reserveringen worden ondersteund door Resy en zijn op dit moment
beschikbaar in 16 van de culinair beste Amerikaanse steden, waaronder New York, Los Angeles, Washington,
D.C., San Francisco, Miami, Charleston, Austin, Seattle, Denver, Portland, Atlanta, New Orleans, en Nashville.
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