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אמריקן אקספרס וסמארטאייר משיקות אתר לחופשות תמורת
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 ,expressﬂyאתר בלעדי ללקוחות אמריקן אקספרס ,מציע טיסות וחופשות בארץ ובחו"ל תמורת נקודות
 :Categoriesתיירות ,ראשי
 :Tagאמריקן אקספרס ,סמארטאיירexpressﬂy ,

אמריקן אקספרס וחברת  Smartairמקבוצת תלמה נסיעות ותיירות ,הודיעו על השקת אתר משותף .במסגרת שיתוף
הפעולה ,בתמורה לנקודות שצברו בכרטיס האשראי ,יוכלו לקוחות אמריקן אקספרס ליהנות מהנחות על טיסות
וחבילות נופש באתר.
לקוחות אמריקן אקספרס שיזמינו טיסה באתר יוכלו לממש את הנקודות עבור טיסות לכל יעד בכל חברות התעופה
ובכל מועד ולא יהיו מוגבלים למימוש ההטבה בחברות תעופה ספציפיות או במועדים ספציפיים .כמו כן ,ייהנו לקוחות
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אמריקן אקספרס מצבירה של נקודות על הקנייה עצמה ב.expressﬂy-
לרגל השקת האתר המשותף – אמריקן אקספרס תאפשר ל 1000-הלקוחות הראשונים שיזמינו באתר הנחה נוספת
בסך  50דולר להזמנה )בנוסף להטבה של הנחה תמורת נקודות ובכפוף לתנאי המבצע המפורטים באתר החברה(.
האתר פועל על גבי פלטפורמה מתקדמת המאפשרת התאמה מיטבית של הטיסה לצרכי הנוסע ,ע"י שילוב בין חברות
תעופה .מנגנון שילוב הטיסות מתבסס על אלגוריתם מתקדם שיודע לשלב טיסות מכל סוג )חברות סדירות עם low
 ,costטיסות צ'רטר ועוד( .בנוסף לכך ,בעתיד הקרוב ישולבו באתר גם חבילות דינמיות בהתאמה אישית שיכללו טיסה,
מלון ,אטרקציות ,מופעים ,אירועי ספורט ועוד .וגם אותם יוכלו לקוחות אמריקן אקספרס לרכוש בהנחה תמורת
נקודות.
חברת  smartairהינה חברת התיירות הצומחת בישראל והיא
מפעילה במקביל אתרי תיירות במדינות נוספות באירופה .החברה
פעילה בישראל משנת  2015והטיסה עד היום לחו"ל יותר מ300,000-
ישראלים .לאחרונה השלימה חברת  Smartairבהצלחה סבב גיוס
בסך  6מיליון דולר בהובלה של קבוצת תלמה נסיעות ותיירות
בבעלותו של ארז שמול ,קרן אלפא קפיטל וקרנות הון סיכון
בינלאומיות.
עידו עלמני ,מנהל אמריקן אקספרס" :שיתוף הפעולה האסטרטגי עם  Smartairהינו צעד נוסף בחזון שלנו ,להעניק
למחזיקי כרטיס אמריקן אקספרס את מגוון ההטבות הרחב ביותר ואת התמורה הגבוהה ביותר בתמורה לנקודות
אותם צוברים משתמשי הכרטיס ובצורה הפשוטה והקלה ביותר .אנו נמשיך לפעול בכדי ליצירת חוויות ייחודיות
בתחום התרבות ,הלייף סטייל ,הקולינריה והתיירות עבור קהל לקוחותינו .אני מברך את חברת  Smartairעל שיתוף
הפעולה עמנו ושמח לצאת יחדיו לדרך משותפת"
ארז בוסו ,מנכ"ל " :Smartairשוק התיירות הישראלי עבר מהפך בשנים האחרונות ואיפשר ליותר ויותר ישראלים לטוס
לחו"ל בעקבות כניסת חברות תעופה נוספות לישראל והורדת מחירי הטיסות .אני גאה להשיק היום בשיתוף אמריקן
אקספרס את האתר שמספק חווית לקוח חדשנית ובאמצעותו יוכלו לקוחות אמריקן אקספרס לנצל נקודות בתהליך
ההזמנה ,לטוס לחו"ל ולקבל הנחות והטבות בלעדיות בהזמנת הטיסה או החופשה".
האתר.
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