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Factos e números

URL: www.holidu.pt
www.bookiply.pt

Tráfego: 110 + milhões de visitantes no último ano

Nome da empresa: Holidu GmbH

Fundada em: Julho 2014

Fundadores: Johannes Siebers
Michael Siebers

Equipa: 500 + colaboradores

Financiamento: 200 + milhões de euros (Outubro 2022)
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A missão do Holidu é, finalmente, facilitar a procura e reserva
de casas de férias, para que os anfitriões e os hóspedes
possam desfrutar plenamente do seu alojamento de férias. Sob
a marca Holidu, a empresa oferece uma grande diversidade de
casas de férias seleccionadas e verificadas, para que os
viajantes possam reservar sem preocupações e com
antecedência. Com o seu software Bookiply, a empresa
também ajuda os proprietários dos alojamentos a obterem mais
reservas com menos esforço.

Missão:

Sede: Sede em Munique, 19 escritórios na Europa

Propriedades Bookiply: Perto de 20.000 

http://www.holidu.com/
https://www.bookiply.pt/


Fundadores Michael and Johannes Siebers
(da esquerda para a direita) © Holidu
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Fundadores Michael and Johannes Siebers
(da esquerda para a direita) © Holidu

Sobre a Holidu & Bookiply

Ideia

A Holidu, com sede em Munique, é uma das empresas de tecnologia de viagens de crescimento
mais rápido do mundo. Fundada em 2014 pelos irmãos Johannes e Michael Siebers com a missão
de finalmente fazer a procura e reserva de casas de férias mais fácil. O portal de reservas, Holidu, 
ofertas de alojamentos de mais de 2.000 websites em todo o mundo e permite que os viajantes
encontrem alojamentos ao preço mais baixo. 

Sob a marca Bookiply, a empresa oferece um software e solução de serviço para proprietários de
alojamentos de férias, ajudando-os a publicitar o seu alojamento nos maiores websites de
viagens, sincronizar calendários e criar descrições multilingues e fotografias profissionais. A
Bookiply tem diversos escritórios por toda a Europa para fornecer apoio aos proprietários de
casas de férias. A Bookiply já gere 20.000 propriedades e é o líder de mercado em vários
destinos de lazer europeus.

Os irmãos Johannes e Michael Siebers
tiveram a ideia de fazer férias quando
procuravam uma casa para alugar em
Portugal. Após passarem dias a tentar
encontrar o alojamento ideal ao melhor
preço possível, perguntaram-se: Porque é
tão difícil encontrar e reservar uma casa de
férias quando a reserva de hotéis ou voos
se tornou tão fácil? Os dois descobriram
que o mercado estava muito fragmentado
e construíram o portal de reservas de
férias, onde os utilizadores podem
encontrar e reservar todas as ofertas num
único website. Perceberam, também, que
muitas casas de férias não tinham
calendários de reservas atualizados e não
podiam ser reservadas online. Para
resolver este problema, a Bookiply foi
criada como uma subsidiária integral da
Holidu para ajudar os proprietários de
casas de férias a gerir e permanecer nas
suas propriedades.
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Prémios 

Technology Fast 50 2019 & 2020 Deloitte
Europeʼs Fastest Growing Companies 2020 pelo Financial Times 
Best OTA / online accommodation booking platform 2020 pela Shortyz
Wachstumschampion 2020 & 2021 pela Focus Business and Statista
Holidu Co-fundador Michael Siebers eleito para Forbes 30 Under 30 2019

Financiamento

No total, a empresa angariou mais de 200 milhões de euros de grandes investidores incluindo
83North, Prime Ventures, EQT Ventures, Northzone, HV Capital, Kees Koolen, Vintage Investment
Partners, Commonfund Capital, coparion, Senovo, Venture Stars, Lips Capital e Possible Ventures
de Chris Hitchen.

Siga-nos nas redes sociais

linkedin.com/company/holidu
linkedin.com/company/bookiply
instagram.com/lifeatholidu
instagram.com/holidu
instagram.com/bookiply
facebook.com/holidu
facebook.com/bookiply
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