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מותג המטען "טורקיש קרגו" הגדיל את נפח המטען/הדואר שלו ב11.5%-
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חברת התעופה טורקיש אירליינס ,הודיעה לאחרונה על תוצאות תנועת הנוסעים והמטען לאוגוסט  .2019היא רשמה
שיעור תפוסה של  84.8%בחודש זה .זאת על אף הצמצום הגלובלי בביקוש בתעשיית המטען.
החברה מציעה קונקשנים למספר היעדים הרב ביותר מכל חברת תעופה אחרת ,מספר נוסעי טורקיש אירליינס
בטיסות בינלאומיות עלה ב 9.4%-ביחס לאוגוסט של השנה שעברה.
טורקיש ממשיכה לעבר מטרתה להפוך לאחד מחמשת מותגי המטען האוויריים המובילים בעולם עם מותג המטען שלה
"טורקיש קרגו" .המותג הגדיל את נפח המטען/הדואר שלו ב 11.5%-בהשוואה לחודש המקביל בשנה שעברה .נושאת
הדגל הלאומית שומרת גם על מספר צמיחה דו-ספרתי בשוק המטענים האוויריים גם בבית החדש שלה ,נמל התעופה
החדש של איסטנבול.
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נמל התעופה החדש באיסטנבול ,נמל הבית החדש של טורקיש .צילום IAG
על פי דו"ח תנועת הנוסעים של אוגוסט :2019
שיעור התפוסה הכולל בינואר היה  ,84.8%כאשר שיעור התפוסה בטיסות פנים היה  88.4%ובטיסות בינלאומיות .84.3%
מספר נוסעי טיסות בין-לאומיות )עם עצירת ביניים( עלה ב ,9.4%-בהשוואה לאותה תקופה אשתקד .מספר הנוסעים
בטיסות בינלאומיות ,להוציא את נוסעי הקונקשן ירד ב 0.4%-באוגוסט.
בחודש אוגוסט נמשכה מגמת הגידול גם בהיקף הקרגו והדואר ,במספרים דו-ספרתיים ,עם גידול של 11.5%-לעומת
התקופה המקבילה ב .2018-התורמים העיקריים לגידול בנפח הקרגו והדואר הם :צפון אמריקה עם  ,24.8%המזרח
הרחוק עם  12.2$ואירופה עם עלייה של .11.3%
באוגוסט ,טיסות פנים הציגו צמיחה של  0.6נקודות בשיעור תפוסה ,ואילו בצפון אמריקה ובמזרח הרחוק עלייה של 0.4
ו 0.3-נקודות בהתאמה.
על פי דו"ח תנועת הנוסעים של ינואר-אוגוסט :2019
במהלך ינואר-אוגוסט הביקוש נותר כמעט ללא שינוי בתקופה המקבילה אשתקד ,אולם המספר הכולל של הנוסעים
ירד בכ 2.1%-ומספר הנוסעים הכולל עומד סביב  49.7מיליון.
במהלך ינואר-אוגוסט ,שיעור התפוסה הכולל ירד ב 0.6-נקודות ל 81.2%-ביחס לאותה תקופה אשתקד .שיעור התפוסה
הבינלאומי ירד ב 0.8-נקודות ל ,80.5%-ושיעור התפוסה הפנים-ארצי עלה ב 1.1-נקודות ל.86.6%-
מספר הנוסעים בטיסות קונקשן בינלאומיות עלה ב.3.5%-
הקרגו/דואר שנישא במהלך שמונת החודשים הראשונים של  2019עלה ב 9.6%-והגיע ל 985-אלף טון.
כמי שנוסדה בשנת  1933עם צי של חמישה מטוסים ,לטורקיש אירליינס ) ,(Turkish Airlinesהחברה בסטאר אלייאנס,
צי של  341מטוסי נוסעים ומטען ,הטסים ל 315-יעדים ברחבי העולם ,מתוכם  265בינלאומיים ב 126-מדינות ו50-
בטורקיה.
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