
Holaluz i Airbnb s’uneixen per fomentar 
l’energia verda entre els amfitrions a 
tot Espanya
 

 ● Les dues empreses llancen un programa pilot a Espanya que facilitarà 
que els amfitrions a la plataforma puguin reduir la seva petjada de 
carboni gràcies a Holaluz, que ofereix energia 100% renovable.

 
Airbnb i Holaluz han posat en marxa un programa per impulsar l’adopció d’energiaverda 
entre amfitrions de la plataforma a Espanya i ajudar així a que els viatges siguin 
més sostenibles. El programa inclou tarifes especials i trobades amb la comunitat 
d’amfitrions d’Airbnb per fomentar l’ús d’energies més netes i impulsar pràctiques 
d’allotjament sostenibles.

Els allotjaments responsables amb l’entorn i el medi ambient sempre han tingut 
una rellevància especial a Airbnb. Als clients els encanta explorar la plataforma 
a la recerca de llocs únics, on puguin submergir-se en experiències properes a la 
natura. Airbnb ha fomentat entre hostes i amfitrions un esperit de viatge sostenible, 
promovent els desplaçaments domèstics i el consum local. Així mateix, fins i tot 
abans de la pandèmia, Airbnb ha creat recursos específics (com aquest) perquè els 
amfitrions s’aproximessin cap a una hospitalitat més sostenible.

El programa contempla accions de divulgació i promoció de bones pràctiques 
vinculades a la sostenibilitat, així com un bonus de benvinguda de 40 euros per als 
amfitrions a Airbnb que es decideixin per l’energia 100% verda d’Holaluz, convertint 
els seus allotjaments en llocs més sostenibles. Un client d’Holaluz es beneficia d’un 
estalvi mitjà de més del 10% a la seva factura. 
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https://www.airbnb.es/resources/hosting-homes/a/a-beginners-guide-to-sustainable-hosting-344?_set_bev_on_new_domain=1634112077_ZjBmZjM2MDA0YTIz


Nascuda el 2010 amb l’objectiu d’aconseguir un món que es mogui 100% gràcies a les 
‘energies renovables, la seva missió és connectar persones a l’energia verda, oferint 
energia 100% renovable, preus justos que esdevenen estalvis gràcies a l’ús intensiu de 
la tecnologia i posant el client en el centre, establint una relació de confiança mútua. 
Holaluz lidera la transformació del sector energètic espanyol amb una clara aposta 
per la generació distribuïda com a nou model, sent líders no només en números, sinó 
en innovació de producte i servei gràcies a la Revolució de les Teulades.

“El propòsit d’Holaluz és que el món es mogui 100% gràcies a les energies renovables. 
Que un sector tan clau i fonamental com el turístic aposti per la sostenibilitat i l’energia 
verda, i que Airbnb confiï en Holaluz per a aquesta missió, suposa un pas rellevant cap 
al nostre propòsit i raó de ser”, afirma Carlota Pi, cofundadora i presidenta executiva 
d’Holaluz.

Segons dades d’una enquesta realitzada per Airbnb* al final de 2020, el turisme 
sostenible s’ha convertit en una prioritat. “La comunitat més jove té molt clar que 
els viatges han de ser més sostenibles. El 56% de les persones de menys de 50 anys 
va deixar clar en aquesta enquesta que es decantaria per una plataforma digital 
que ofereixi la possibilitat de buscar allotjaments ‘verds’ o que utilitzin ‘energies 
alternatives’”, afirma Mònica Casañas, directora general d’Airbnb Màrqueting Services 
S.L.

Sobre Holaluz

L’objectiu d’Holaluz és aconseguir un món que es mogui 100% gràcies a l’energia 
verda. Un propòsit que la companyia activa connectant persones a l’energia verda, 
oferint energia 100% renovable, preus justos que es converteixen en estalvis mitjans 
del 10% gràcies a l’ús intensiu de la tecnologia i posant el client en el centre, establint 
una relació de confiança mútua.

Creada amb la convicció que una empresa pot ser una eina per canviar el món, Holaluz 
lidera la transformació del sector energètic espanyol amb una clara aposta per la 
generació distribuïda com a nou model, sent líders no només en números, sinó en 
innovació de producte i servei. La companyia espera arribar al milió de clients i les 
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https://news.airbnb.com/es/viajar-en-2021-reconectar-de-manera-segura-con-la-familia-y-los-amigos/
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50.000 instal·lacions fotovoltaiques per a finals de 2023.

Holaluz va ser la primera elèctrica europea en certificar-se amb el segell B Corp, és 
empresa fundadora del moviment Capitalisme Conscient a Espanya i se situa en el 
número 1 del rànquing mundial d’ESG en companyies elèctriques de Sustainalytics.

Més informació: https://www.holaluz.com

Sobre Airbnb

Airbnb va néixer el 2007, quan dos dels seus fundadors van rebre a tres hostes al 
seu pis de San Francisco. Actualment, compta amb 4 milions d’amfitrions que han 
compartit els seus allotjaments amb més de 900 milions de viatgers en gairebé tots 
els països del món. Tots els dies, els amfitrions ofereixen estades fora del comú i 
experiències úniques que permeten als viatgers descobrir el món d’una manera més 
autèntica i conscient.

Fes-te amfitrió: https://airbnb.com/holaluz

*Tots els resultats inclosos en aquesta nota de premsa deriven d’una enquesta a nivell nacional 

de la població adulta d’Estats Units realitzada per ClearPath Strategies per Airbnb, del 18 al 23 de 

desembre de 2020, n= 1.036 amb un marge d’error de +/3,1%.

https://www.holaluz.com
https://airbnb.com/holaluz
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Segueix la nostra llum a: 

Interprofit  |   Valença Figuera 
valenca.figuera@interprofit.es  
 
Tel. +34 660 805 317

Holaluz  |  Marissé Arrufat 
marisse.arrufat@holaluz.com 
Tel. +34 608 733 170

Per a més informació:


