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אפליקציה חדשה לאתיופיאן איירליינס
 Posted on 7במרץ  by 2018עירית רוזנבלום

חברת התעופה השיקה היום אפליקציה חדשה בה ניתן לבצע הזמנות ,תשלומים ובורדינג דרך מכשיר הנייד .לרגל
ההשקה ,תינתן הנחה של  10%ממחיר הבסיס
 :Categoryתעופה

חברת התעופה אתיופיאן איירליינס ,המפעילה  14טיסות שבועיות מנתב"ג ,הודיעה היום כי בחודשים אפריל-מאי ,כולל
חג הפסח ,ייהנו הנוסעים בקו תל אביב מטיסות במטוס החלומות דריימליינר . 878-800
ההחלטה להפעיל את מטוסי הדרימליינר בקו זה נבעה מגידול של כ 33%-במספר הנוסעים מישראל מתחילת השנה
לעומת השנה הקודמת.
לכבוד כך ,הודיעה החברה על מחירים מיוחדים )כולל בחול המועד פסח( .כך ,למשל ,טיסה ליוהנסבורג תעלה החל
מ 528-דולר ,לקייפטאון החל מ 556-דולר ,מפלי ויקטוריה החל מ 650-דולר ,לבנגקוק החל מ 691-דולר ,למנילה החל
מ 855-דולר ,למומבאי החל מ 721-דולר ,דלהי החל מ 743-דולר  -למזמינים דרך אתר החברה.
בנוסף הודיעה החברה על השקת אפליקציה חדשה המאפשרת מהיום לטסים עימה להזמין כרטיסי טיסה דרך
אפליקציה חדשה וייעודית לחברה לטלפונים ניידים .החברה מציעה ללקוחותיה אפשרות להזמין כרטיס טיסה ,לשלם
עבורו ,לבדוק את מצב הטיסה ולבצע צ'ק אין בדרך קלה באמצעות טלפונים חכמים וטאבלטים.
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האפליקציה זמינה בחנות  Google Playבכתובת:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ethiopianairlines.ethiopianairlines

טיסות ליותר מ 100-יעדים
כל שיש לעשות הוא להזין את מקום המוצא ,תאריך היציאה המבוקש ולבחור טיסה לאחד מהיעדים הרבים שהחברה
מציעה .ניתן להזמין את הטיסה המבוקשת ישירות מהסמרטפון.
לכבוד השקת האפליקציה החדשה ,מעניקה החברה למזמין דרכה הנחה של  10%על מחיר הבסיס של כרטיס הטיסה.
אתיופייאן אירליינס מציעה שתי טיסות יומיות הממריאות מנתב"ג בשעה  09:00בבוקר והשניה  00:45בלילה ,סה"כ
 14טיסות שבועיות מתל אביב לאדיס אבבה ומשם טיסות המשך למבחר גדול של יעדים באסיה :דלהי ,מומבאי,
בנגקוק ,סינגפור ,מנילה ,גואנגז'ו ,הונג קונג ועוד ,אפריקה לקייפטאון ,יוהנסבורג ,ניגריה ,נמיביה ,טנזניה ועוד וכן
לארה"ב לוושינגטון ,ניו יורק ולוס אנג'לס.
אתיופייאן איירליינס טסה ללמעלה מ 100-יעדים באפריקה ,אסיה ,אירופה ואמריקה ומפעילה צי של  80מטוסים בגיל
ממוצע של  5שנים ,ובצבר ההזמנות שלה עוד  50מטוסים.
אתיופיאן איירליינס מיוצגת בישראל על ידי טל תעופה .
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