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איזי ג'ט מודיעה היום שגייסה את וירג'ין אטלנטיק כשותפה עסקית חדשה לשירות הייחודי שלה ,המחבר בין טיסות
לטיסות המשך

 :Categoriesתעופה ,ראשי
 :Tagאיזי ג'ט ,וירג'ין אטלנטיק ,סר ריצ'רד ברנסון ,טיסות המשך

החל מהיום ,יכולים לקוחות איזי ג'ט יכולים לעשות קונקשן מנמל התעופה גטוויק שבלונדון ,לטיסות המשך של וירג'ין
אטלנטיק באמצעות שירות "איזי ג'ט עולמי" .ההסכם פותח בפני לקוחות איזי ג'ט יעדים נוספים כמו ,למשל ,הגעה
לאורלנדו מברצלונה או ללאס וגאס מאדינבורו.
"איזי ג'ט עולמי" גדל כל הזמן ,עם למעלה מ 4,000-יעדים ,שהפכו לזמינים ,באמצעות שיתוף פעולה עם חברות תעופה
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נוספות.
שירות "איזי ג'ט עולמי" הושק בספטמבר  2017כדי לאפשר ללקוחות איזי ג'ט להתחבר לטיסות ארוכות-טווח דרך נמל
התעופה גטוויק ,באמצעות שיתוף פעולה עם חברות תעופה נוספות כמו  WestJetו .Norwegian-שותפות חדשות
הצטרפו ,ביניהן  Thomas Cook Airlines, Corsair, La Compaigneו .Loganair-בדצמבר  2017הפך גם נמל התעופה
מלפנסה במילנו לנקודת חיבור בדומה לגטוויק.
במרץ  2018הודיעה איזי ג'ט שהיא מרחיבה את "איזי ג'ט עולמי" ,גם לנמל התעופה טגל שבברלין ,מרקו פולו בוונציה,
סחיפול באמסטרדם ,שארל דה גול בפריס ,אורלי ואדינבורו .נמלי התעופה בוונציה וטגל פועלים עתה באופן מלא ,כך
שיחד עם החיבורים שהוכרזו דרך לונדון גטוויק ומלפנסה במילנו ,למעלה ממחצית מטיסות החברה – ו 53-מיליון
לקוחות איזי ג'ט מדי שנה – יכולים להתחבר לשירות חברת תעופה שותפה ולטיסות איזי ג'ט נוספות בהזמנה אחת דרך
.easyJet.com
זהו שירות הקונקשן הראשון מסוגו שמוצע על ידי חברת תעופה אירופאית לטיסות מוזלות .לאיזי ג'ט מובילות ברוב
נמלי התעופה המרכזיים והיא מטיסה נוסעים לאורך  100הנתיבים הגדולים ביותר ,מה שהופך אותה לשותפה
אטרקטיבית ביותר לטיסות קצרות טווח .המוצר החדש פתח לאיזי ג'ט פלח שוק חדש המונה  70מיליון לקוחות.
כל הקישוריות הזאת התאפשרה על ידי השותפה הטכנולוגית  Dohopשהפלטפורמה החדשנית שלה מאפשרת ללקוחות
איזי ג'ט להזמין טיסות המשך דרך אתר " .easyJet.comאיזי ג'ט עולמי" מאפשר ללקוחות איזי ג'ט להתחבר גם
לטיסות איזי ג'ט נוספות דרך נמלי התעופה השותפים.
"איזי ג'ט עולמי" מתוכנן כך שיהיה מרווח של שעתיים וחצי בין טיסות המשך ,כך שלנוסעים יהיה די זמן להספיק
לטיסת ההמשך .במידה והנוסע החמיץ את טיסת ההמשך ,הוא יועבר לטיסה הזמינה הבאה.
וירג'ין אטלנטיק 5,5 :מיליון נוסעים בשנה
וירג'ין אטלנטיק נוסדה על ידי היזם סר ריצ'רד ברנסון ,לפני  34שנים ,והתמקדה בחדשנות ובשירות לקוחות .כיום
וירג'ין אטלנטיק מטיסה  5.5מיליון נוסעים בשנה ,ולאחרונה נבחרה כחברת הטיסות הבריטית המועדפת לטיסות
ארוכות טווח על ידי  ,Skytraxחברת הטיסות הטרנס-אטלנטיות הטובה ביותר בThe British Travel Awars -
2017ואחת מחמשת חברות התעופה הטובות ביותר בעולם על ידי  .Airline ratingsמטה החברה נמצא בלונדון ,והיא
מעסיקה  10,000עובדים ברחבי העולם .החברה מחזיקה בצי של  47מטוסים .החברה ,יחד עם השותפה העסקית שלה
 ,Delta Air Linesמפעילה רשת טרנסאטלנטית – המציעה למעלה מ  38טיסות ביום בין בריטניה וארצות הברית,
לאורך  200יעדים בארה"ב .בשנת  2019וירג'ין אטלנטיק תקבל את המטוסים הראשונים מדגם איירבס – A350-1000
שיהפוך את הצי שלה לאחד מהשקטים והחסכניים ביותר בדלק מבין המטוסים הקיימים.
איזי ג'ט מטיסה למעלה מ 83 -מיליון נוסעים מדי שנה כש 13-מיליון מהם טסים למטרות עסקים .לחברה צי של 308
מטוסים הטסים בלמעלה מ 1000 -נתיבים בין  154נמלי תעופה ב 33 -מדינות .למעלה מ 300 -מיליון אירופאים גרים
בטווח של שעה נסיעה מנמל תעופה אליו מפעילה החברה טיסות.
החברה ,שפועלת מישראל מנובמבר  ,2009מפעילה קווים בין תל אביב ל 16 -יעדים באירופה :לונדון )לוטון( ,לונדון
)גאטוויק( ,לונדון )סטנסטד( ,מנצ'סטר ,בזל ,ז'נבה ,ברלין )שונפלד( ,ברלין )טגל( ,פריס ,אמסטרדם ,מילאנו ,ונציה,
נאפולי ,בורדו ,ליון וניס.
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