Warszawa, 12.04.2018 r.

Enter Air podpisał kolejną umowę na rynku francuskim i hiszpańskim

Enter Air i Airconsulting s.r.o. zawarły umowę charteru na sezon Lato – Zima 2018.
Szacunkowa wartość podpisanej umowy wynosi ponad 27,4 mln euro (ok. 114,9 mln zł).
- Współpraca z Airconsulting w kolejnym sezonie z rzędu to dowód na dobre relacje pomiędzy nami oraz
kolejne wzmocnienie naszej obecności na rynku francuskim i hiszpańskim. Firma Airconsulting jest
naszym partnerem od ponad 7 lat co jest dodatkowym, pozytywnym aspektem stanowiącym o sile obu
marek na rynkach Europy Zachodniej – mówi Andrzej Kobielski, członek zarządu i dyrektor handlowy
Enter Air.
Szacunkowa wartość Umowy Charteru ((Air Charter Agreement) wynosi ok. 27 430 900 EUR, co
stanowi równowartość ok. 114 886 095 zł. Podpisana umowa dotyczy sprzedaży miejsc w samolotach
wraz załogą na sezon Lato-Zima 2018. Umowa została zawarta na czas określony do 31 marca 2019 i
na jej podstawie Enter Air zapewni touroperatorowi świadczenie usług lotniczego przewozu osób i
bagażu.
W minionych miesiącach Enter Air podpisał umowy na sezon Lato 2018 i Zima 2018/2019 z czołowymi
polskimi operatorami TUI Poland (wartość ok. 299,5 mln zł) Itaka Holdings (wartość ok. 182,5 mln zł),
Rainbow Tours (wartość ok. 165,3 mln zł) oraz umowę z TUI Poland na sezon Lato 2019 i Zima
2019/2020 (wartość ok. 303,9 mln zł). W lutym 2018 r. Enter Air podpisał też kontrakt na rynku
brytyjskim z Sunvil International (wartość ok. 21,4 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. Flota Enter Air składa się z 18 samolotów
Boeing 737-800, a w sezonie letnim od innych przewoźników wynajęte będą dodatkowe dwa samoloty Airbus
A320. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu
oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel Awiwie.
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