Promotie Blue Air valabila doar astazi: bilete cu 25 % mai
ieftine
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Blue Air, prima companie de smart flying, organizează o nouă promoţie în data
de 7 iunie 2010, prin care aduce mai aproape cele peste 50 de destinaţii
europene. Călătorii care vor să cumpere bilete astăzi, 7 iunie 2010 beneficiază
de o reducere de 25% din preţul final.
Biletele cumpărate astăzi sunt valabile pentru călătorii organizate în perioada 7 iunie –
30 octombrie 2010. Biletele au fost puse în vânzare pe www.blueairweb.com, în
reţeaua de agenţii, precum şi în sistemul serviciului de Call Center. Sherif Ussama,
director general al Blue Air prezintă motivele organizării acestei promoţii:“Dorim să îi
ajutăm pe clienţii noştri să îşi satisfcă plăcerea de a călători şi de a descoperi lucruri
noi chiar şi pe timp de criză. De aceea, le oferim oportunitatea ca pe data de 7 iunie
să îşi achiziţioneze bilete cu 25% mai ieftine, pentru oricare dintre destinaţiile
noastre.”Detaliile promoţiei sunt disponibile pe pagina de internet a companiai Blue
Air: www.blueairweb.com.
Despre Blue Air
Despre Blue Air Blue Air, singura companie de smart flying cu capital 100% privat
românesc, este autorizată să efectueze zboruri regulate interne şi internaţionale de
pasageri, zboruri de tip charter la cerere şi transporturi cargo. În prezent, Blue Air
operează 15 aeronave: 11 avioane Boeing 737 şi patru aparate SAAB 340. Flota
Boeing 737 numără: trei aeronave seria 737 – 300, două aeronave seria 737 – 400, o
aeronavă seria 737-500 şi cinci aeronave 737 – 800 Next Generation, cu capacităţi
între 126 şi 189 de locuri. Cele patru avioane SAAB 340 au o capacitate de 33 de
locuri fiecare.Compania a semnat în 2008 contracte pentru achiziţionarea a cinci
avioane Boeing 737 Next Generation (două aeronave din seria 800 şi trei din seria
900), care vor deservi zborurile Blue Air. În 2009, Federaţia Internaţională a
Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism (FIJET) a acordat companiei Blue Air premiul Mărul
de Aur, una dintre cele mai renumite distincţii în materie de turism. În fiecare an, FIJET
oferă premiul Mărul de Aur acelor ţări, oraşe sau organizaţii care au avut o contribuţie
marcantă la promovarea turismului şi a domeniilor conexe. Pentru România, celelalte
două premii „Marul de Aur” s-au dus către Zona Ecoturistică Mărginimea Sibiului şi

respectiv către Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.Pentru anul 2009, compania Blue Air
a inregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 140 de milioane de Euro şi peste 1,7
milioane de pasageri. florentina.ivan@blue-air.roinfo@blue-air.ro
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