Warszawa, 28.12.2017 r.

Enter Air podpisał kolejną rekordową umowę z TUI Poland

Enter Air i TUI Poland zawarły umowę o współpracy na sezon Lato 2019 – Zima 2019/2020.
Szacunkowa wartość podpisanej umowy wynosi 86,7 mln USD (ok. 303,8 mln zł) i jest wyższa
o ponad 6% od poprzedniego rekordowego kontraktu na sezon Lato 2018 – Zima 2018/2019
zawartego w październiku 2017 r.
- Bardzo udany rok kończymy podpisaniem niezwykle ważnej dla nas umowy, w ramach której
przedłużamy naszą wieloletnią współpracę z TUI Poland. To kolejny krok, potwierdzający naszą
strategię długofalowej kooperacji z kluczowymi partnerami i mający na celu optymalizację naszego
programu handlowego w następnych sezonach – mówi Andrzej Kobielski, członek zarządu i dyrektor
handlowy Enter Air. – W ostatnich miesiącach zawarliśmy już kontrakty ze wszystkimi, największymi
touroperatorami w Polsce: Itaką, Rainbow Tours i TUI, obejmujące współpracę w sezonach Lato 2018 i
Zima 2018/2019 – dodaje.
Enter Air podpisał z TUI Poland umowę, której wartość wynosi 86,7 mln USD (ok. 303,8 mln zł), będącą
tym samym rekordową zawartą przez Spółkę umową w historii. Umowa dotyczy sprzedaży miejsc w
samolotach wraz załogą na sezon Lato 2019 - Zima 2019/2020 i została zawarta na czas określony do
30 kwietnia 2020 r. Na jej podstawie Enter Air zapewni touroperatorowi świadczenie usług lotniczego
przewozu osób i bagażu.
Wcześniejsza umowa z TUI Poland dotycząca współpracy na sezon Lato 2018 – Zima 2018/2019, została
zawarta w październiku 2017 r. i była do tej pory największą w historii Enter Air. Jej wartość wynosiła
81,4 mln USD (ok. 299,5 mln zł). We wrześniu 2017 r. Enter Air podpisał także umowę z Rainbow Tours
o wartości 46,3 mln USD (ok. 165 mln zł), a w grudniu zawarł kontrakt z Itaka Holdings o wartości 51
mln USD (ok. 182,5 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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