Persbericht
IENS heet voortaan TheFork
TheFork maakt Nederland’s culinaire landschap ook internationaal zichtbaar
Amsterdam, 18 februari 2019 - IENS, onderdeel van TripAdvisor, introduceert vandaag de
internationale merknaam TheFork. IENS, de grootste online restaurantgids van Nederland
werd al in 2015 overgenomen door TheFork, onderdeel van TripAdvisor Media Group.
Door de naam IENS te wijzigen naar TheFork, is TheFork hét toonaangevende restaurantreserveringsplatform wereldwijd en in Nederland. Door middel van deze transitie wordt het
Nederlandse culinaire landschap versterkt. Met TheFork doe je inspiratie op, reserveer je
gemakkelijk en direct het ideale restaurant voor ieder moment. Vanaf nu hebben
consumenten de mogelijkheid om in een van de 55.000 restaurants in 11 landen te
boeken en te genieten van een culinaire avond uit.
Almir Ambeskovic, Senior Regional Director: "Nederland zou internationaal culinair op de
kaart gezet moeten worden. Het Nederlandse culinaire landschap heb ik als fantastisch
ervaren, maar wat internationaal nog niet bekend is. Hier gaat TheFork verandering in
brengen.”
Met 21 miljoen maandelijkse bezoekers en 16 miljoen app-downloads is TheFork het meest
uitgebreide en gebruiksvriendelijke boekingsplatform. Naast lokale restaurants, kan er ook
op een overzichtelijke manier naar restaurants in het buitenland worden gezocht. In alle
landen vinden gebruikers herkenbare selecties op TheFork, zoals Insider voor de beste
restaurants en POP voor de populairste restaurants met korting.
Eén van de aanpassingen die het platform doorvoert, is dat alleen consumenten die via
TheFork-kanalen hebben geboekt een beoordeling kunnen achterlaten. Om het zoeken naar
het juiste restaurant en het reserveren te vereenvoudigen, worden daarnaast vanaf 1 mei
2019 alleen restaurants getoond die te reserveren zijn via TheFork. Hiermee komt TheFork
tegemoet aan de uitkomsten van het consumentenonderzoek, veelvuldig overleg met
restauranthouders en de Koninklijke Horeca Nederland.
Joyce Teune, B2B Director Nederland: "Door over te gaan naar TheFork kunnen we
blijven innoveren in product en propositie om grensoverstijgend waarde voor de
restaurantindustrie toe te voegen en gasten te inspireren nieuwe ervaringen op te doen.
TheFork is meer dan een reserveringsplatform alleen. Wij verbinden (internationale) gasten
met restaurateurs in al onze landen. ”
Einde persbericht

-------------------EINDE NIEUWSBERICHT
Over TheFork
TheFork, een TripAdvisor®-merk, is Europa's toonaangevende online
restaurantreserveringsplatform, Met wereldwijd een netwerk van 55.000 restaurants en 21
miljoen bezoeken per maand. Het platform opereert als "LaFourchette" in Frankrijk en
Zwitserland, "ElTenedor" in Spanje, "TheFork" in Nederland, Italië, België, Portugal, Brazilië,
Zweden, Denemarken en Australië. Daarnaast is het ook actief in het Engels als
"TheFork.com." TheFork helpt restaurateurs om potentiële gasten te bereiken en inspireert
consumenten om Nederland culinair te verkennen via TheFork app voor iOS en Android, de
website thefork.nl, nieuwsbrieven en evenementen. Dagelijks helpt TheFork bezoekers het
ideale restaurant te vinden voor ieder moment.
Evenals op TripAdvisor, kunnen gebruikers eenvoudig een restaurant selecteren op basis
van hun voorkeuren (bijvoorbeeld locatie, type keuken en gemiddelde prijs),
gebruikersbeoordelingen raadplegen, beschikbaarheid in realtime controleren en direct
online reserveren. Daarnaast worden er via het online reserveringssysteem van TheFork
genaamd TheForkManager, gasten bij restaurants geplaatst. Met het reserveringssysteem
kun je als restaurateur je reserveringen en het gastenbestand beheren, de werkzaamheden
stroomlijnen en uiteindelijk je service en inkomsten optimaliseren. Dit gaat volgens de Yield
Management principes van prijs en variabele afhankelijkheid van tijd. Voorbeelden die met
succes zijn gebruikt in de reis- en hotelindustrie. Uit eten gaan begint en eindigt bij TheFork,
een essentiële schakel tussen restaurants en hun gasten.
Over TripAdvisor
TripAdvisor® is de grootste reiswebsite ter wereld** en helpt reizigers het meeste uit elke
reis te halen. Met meer dan 702 miljoen beoordelingen en meningen over 's werelds
grootste keuze aan reisvermeldingen van meer dan 8 miljoen accommodaties,
luchtvaartmaatschappijen, attracties en restaurants, biedt TripAdvisor reizigers de kennis
van vele anderen om ze te helpen bij het kiezen van verblijven, vluchten,
bezienswaardigheden en eetgelegenheden. TripAdvisor vergelijkt daarnaast de prijzen van
meer dan 200 hotelreserveringswebsites, zodat reizigers de laagste prijs kunnen vinden
voor het juiste hotel. Websites met het TripAdvisor-merk zijn beschikbaar in 49 markten en
zijn onderdeel van de grootste reiscommunity ter wereld van 490 miljoen unieke bezoekers
per maand* die allemaal het meeste uit elke reis willen halen. TripAdvisor: Beter advies.
Betere prijs. Betere reis.
TripAdvisor, Inc. (NASDAQ: TRIP) beheert en onderhoudt via zijn dochtermaatschappijen
websites met 20 andere reismediamerken: www.airfarewatchdog.com,
www.bookingbuddy.com, www.citymaps.com, www.cruisecritic.com,
www.familyvacationcritic.com, www.ﬂipkey.com, www.thefork.com (inclusief

www.lafourchette.com, www.eltenedor.com, www.iens.nl en www.dimmi.com.au),
www.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com,
www.housetrip.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.onetime.com,
www.oyster.com, www.seatguru.com, www.smartertravel.com, www.tingo.com,
www.vacationhomerentals.com en www.viator.com.
*Bron: comScore Media Metrix for TripAdvisor-websites, wereldwijd, september 2018 **Bron:
TripAdvisor logbestanden, 3e kwartaal 2018
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