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 Posted on 19בנובמבר  by 2017עמי אטינגר

לחברה צי צעיר של  81מטוסי איירבוס  A320ו A321-ומפעילה טיסות ל 141-יעדים במרכז ומזרח אירופה ,בהם
ישראל .וויז אייר נערכת לחנוך בשנה הקרובה  40קווי תעופה חדשים
 :Categoryתעופה

חברת התעופה וויז אייר חוגגת  13שנה ומאז הפכה לחברת הלואו קוסט הגדולה ביותר במרכז ומזרח אירופה עם 141
יעדים אזוריים.
הטיסות לישראל
וויז אייר השיקה בספטמבר  2012קו טיסות חדש בין ישראל ובודפשט בירת הונגריה ו 3-הטיסות שבועיות החלו לפעול
בדצמבר באותה שנה .וויז אייר מילאה בזמנו את הוואקום שנוצר לאחר הפסקת פעילותה של חברת התעופה
ההונגרית מלאב.
בשנת  2016הטיסה החברה  402,748נוסעים בטיסותיה מישראל ואליה שהיוו  2.32%מנתח התנועה הבינלאומית באותה
השנה בנתב"ג .היום מציעה וויז אייר טיסות מנתב"ג ליעדים בבולגריה ,הונגריה ,רומניה ,פולין ,ליטא ,סלובקיה ,צ'כיה,
לטביה ובריטניה ב 18-קווים ,בנוסף לטיסה לפולין שפועלת מנמל התעופה עובדה באילת.
הפעילות הבינלאומית
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ב 13-השנים שחלפו מאז הקמתה טסה וויז אייר יותר ממיליארד ק"מ ,מרחק השווה ל 25-אלף הקפות של כדור הארץ
והטיסה  135מיליון נוסעים .צי המטוסים של וויז אייר ,מהצעירים באירופה ,מונה  81מטוסי איירבס  A320ו.A32-
מטוסים אלה ,הטסים בממוצע  12שעות ביום ,הפעילו  880אלף טיסות ושהו באוויר  1.4מיליון שעות .וויז אייר מציעה
 500קווי טיסה מ 141-שדות תעופה ב 42-מדינות וב 2017-צפויה החברה לפתוח  40קווי תעופה חדשים.
בשנה שחלפה ,מ 1-באפריל  2016ועד  30אפריל  2017טסו בחברת וויז אייר יותר מ 24-מיליון נוסעים ,שנהנו ממחרים
אטרקטיביים ,מערכת הזמנות מקוונת ידידותית למשתמש ושירות אדיב.
וויזאייר
וויז אייר נוסדה בספטמבר  2003והחלה לפעול ב 19-במאי  2004מבסיסה בקטוביץ פולין .החברה החלה לפעול  19ימים
לאחר שפולין והונגריה הצטרפו לאיחוד האירופי בעקבות זאת חלו חוקי השמים הפתוחים של האיחוד גם על המדינות
הללו .בשנה הראשונה לפעילותה ,הטיסה החברה כ 1.4-מליון נוסעים .בקיץ  2008השיקה החברה את חברת הבת "ויז
אייר אוקראינה" והייתה לחברת התעופה הזולה הראשונה הפועלת באוקראינה.

וויז אייר מעסיקה כ 3,300-עובדים .מחרי הטיסה הזולים שלה מציבים אותה כחברה אטרקטיבית במיוחד.
וויזאייר רשומה בבורסה של לונדון בקוד  WIZZוכלולה ב FTSE 250-ו .FTSE ALL SHARE INDICES-החברה זכתה
לאחרונה על ידי עורכי  , AIR TRANSPORT WORLDאחד המגזינים המוערכים בתחום התעופה ,בתור חברת התעופה
הכי מעורכת של שנת  .2016בנוסף זכתה בכינוי חברת התעופה עם המחירים הכי נמוכים של  2016על ידי מרכז התעופה
)) ,CAPAספק מוביל במודיעין בתחום התעופה האזרחית.

Page: 2

