
I ’eina dels caoadors d’ofertes
TOTES LES POSSIBILITATS DffJNVIATGE EN LA MATEIXAWEB I ANOMÉS UN CLIC.AQUESTAÉS LAPROPOSTA DE LILIGO, UN

CERCADOR ESPECIALITZAT ENVIATGES QUE PRETÉN POTENCIAR LA SEVAPRES~NCIAAL MERCAT ESPANYOL DES DE BARCELONA

E l sector tur/stic té en
Internet undels seus grans
aliats. Aixb, ningú no ho

dubta. El 50% del comerq electrb-
nic a tot l’Estat est& relacionat amb
elmón delsviatges.S6n nombreses
les agéncies de viatges icompanyi-
es aéries que fan un gran part del
seu negeci a través de la web. Aqu/
tenen el seu origen empreses com
ara Rumbo, eDreams o Atrápalo, ’
cada cop més ut’flitzades a l’hora
de plansjar i contractar unes va-
cances. Amb tanta preséncia del
sector turística Internet, eltemps
que pasea un viatger davant l’or-
dinador abans de fer la reserva
augmenta. De mitjana, un catal~
internauta consulta entre cinc i
nou p~~gines web abans de tancar
la seva compra. I, tot i aixb, molts
cops li fa l’efecte de no tenir dar
que el preu sigui el més baix del
mercar.

Aquesta realitat va portar un
grup d’emprenedore francesos a
idear un producte que disminuís
el temps de recerca i que la fac’fli-
tés. El resultat és Liligo, el primer
cercador europeu espselalitzat en
vlatges.Através d’elles pot accedir
a unampliventalldepossib’flitats a
i’hora de planificar un vlatge. No es
tracta d’una agencia de viatges en
línia ni tampec un comparador de
viatges. ~,s una e’ma com Google,
perb especialitzada en el sector

VIATGES. La reserva de vols és I’operació m~s habitual dels usuaris de Liligo a la seva web

turistic. I, per tant, amb les dades
que li dóna un usuari per fer la
cerca, ofereix un gran nombre de
respostes provinents d’agéncies
de viatges i companyies aéries i
de lloguer de cotxes. Entre totes
elles, ordanades segens el preu,
l’internauta pot escollir-ne una i
accedir-hi amb un sol clic.

La companyiacreadora deLilige,
Findworks Technologies, va néixer
el 2005 a Fran~a. Amb el finanga-
ment dels socis fundadora i d’in-
versors privats, va desenvolupar la

EL PORTAL INCLOU
LES OFERTES D’UNES
250 COMPANYIES
TUR[STIQUES

tecnología necess;~riaper suportar
aquesta eina de recerca a través
d’Interaet. En aquests quatre anys,
Liligo ha aconseguit tenir galrebé
un milió d’usuarla a Franqa cada
mes. A la eompanyia hi trehallen
quaranta persones (vint a Par~s 
vint a Budapest). I també ha tingut

temps d’internar-se en altres mer-
cats, com ara l’italih, el brit~nie i
l’alemany. Els responsables de la
companyia també consideren la
possibilitat d’obrir-se camf a al-
tres pa][sos, com ara Portugai, i,
més endavant, un cop estigui ben
establerta a Europa, fer el salta
altres continents.

Perb, ara mateix, la m~cdma pri-
oritat se centra en el mercat espa-
nyol, que desenvolupa a través de la
seva oficina a Barcelona. Guillaume
Bril se n’encarrega i té una tasca

important al davant: fer pedagegia
del producte. Segons el director
de Desenvolupament per al sud
d’Europa, Liligo far& una inversió
significativa per incrementar el seu
esforg promocional a tot l’Estat.
,dia funcionat a Franqa i penso que,
en l’~nbit cultural, no som geire
diferent& Per tant, també hauria
de funcionar aqal», añrma Bril, que
considera que els catalans i espa-
nyols són molt viatgers, i aquest
fet, unit ala importancia que selen
donar ~ Internet a l’hora de reser-
var|es seres vacances, fa preveu-
re un desenvolupament r~pid del
cercador.Am mateix, Lilige té aquí
uns 80.000 usuaris al mes i s’espera
que es tripliquin en un any.
La companyia obré lama’]ot part

dels ingressos a través de la pu-
-blicitat a la web i pels pagements
per part de les companyiesi sgén-
cies que s’hi esmenten. AixO no
significa, segons Bril, que es doni
prioritat als resultats segens el
que els paguen, sinó que sempre
es respecta la classificació, que
afavoreix elpreu més barat. Lilige
té acords amb unes 250 empreses
proveIdores de serveis tur/stics i
incorpora les noves que van apa-
reixent al mercat. A més, també
ofereix el seu producte en marca
blanca per a altres portals que vni-
guin tenir un apartat de viatges.
Aquesta l/nia de negocili ha donar
molts bons resultats a Fran¢a i ara
comenga a desenvolupar-se també
aquí. []
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