Warszawa, 15.12.2017 r.

Enter Air: umowa z Itaka Holdings o wartości 51 mln USD

Enter Air oraz Itaka Holdings podpisały umowę o współpracy na sezon Lato 2018 – Zima
2018/2019. Spółka będzie świadczyć dla touroperatora usługę lotniczego przewozu osób i
bagażu. Szacunkowa wartość podpisanej umowy wynosi 51 mln USD (ok. 182,5 mln zł).
- Polski rynek turystyczny jest w bardzo dobrej kondycji, o czym świadczy nie tylko większa liczba
operacji, które wykonaliśmy w tym roku, ale również zaufanie touroperatorów dla których od lat
jesteśmy rzetelnym i przewidywalnym partnerem. Itaka to kolejny po Rainbow Tours i TUI, touroperator
z którym przedłużyliśmy naszą wieloletnią współpracę – mówi Andrzej Kobielski, członek zarządu i
dyrektor handlowy Enter Air.
Szacunkowa wartość zawartego kontraktu wynosi 51 mln USD i jest wyższa od aktualnie obowiązującej
pomiędzy stronami umowy na sezon Lato 2017 - Zima 2017/2018, której wartość wynosiła około 49
mln USD. Rozliczenia z tytułu podpisanej umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z
harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych. Łączna wartość świadczeń przy tego typu
umowach nie jest możliwa do ustalenia z góry, dlatego podane wyżej wartości mają charakter
szacunkowy
Zawarta 15 grudnia 2017 r. umowa o współpracy na sezon Lato 2018 – Zima 2018/2019 to kolejny
przedłużony przez Spółkę kontrakt z kluczowymi partnerami. W październiku 2017 r. podpisana została
umowa z TUI Poland o wartości 81,4 mln USD (ok. 299,5 mln zł), która jest największą umową w historii
zawartą przez Spółkę. We wrześniu została natomiast podpisana umowa z Rainbow Tours o wartości
46,3 mln USD (ok. 165 mln zł).

O Enter Air
Enter Air jest największą czarterową linią lotniczą działającą w Polsce i jednocześnie największym prywatnym
przewoźnikiem lotniczym w naszym kraju. Grupa realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur
podróży latając w ponad 30 krajach od Islandii i Portugalii po Kenię i Emiraty Arabskie. Przewoźnik posiada pięć
stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych,
m.in. w Londynie i Tel Awiwie.
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