PRESSEMEDELELSE
Slut med orange motorer:

Jet Time får nyt fly i flåden og introducerer nyt flydesign
Det danske flyselskab Jet Time har netop foræret sig selv en rigtig stor julegave – en tilføjelse til selskabets flåde,
som ud over det nye fly består af yderligere fem B737-700 NG-passagerfly samt de tre Boeing 737-800-fly, som Jet
Time leaser af TUI om vinteren. Og som det første af Jet Times fly er det nye flådemedlem blevet malet i et nyt
flydesign, som lægger sig op ad de farver og den stil, der fulgte med, da det oprindelige logo fra selskabets opstart
blev moderniseret sidste år.
Designet på Jet Times nye Boeing 737-700 NG er enkelt, lyst og skandinavisk uden for mange markante
designelementer ud over selskabets logo. Og det diskrete design er et bevidst valg; Jet Time flyver nemlig med
mange forskellige typer kunder, og skal også kunne indgå i andre selskabers produktion, hvorfor flyene ikke skal
vække for meget opsigt. Således er halen stadig grå, dog med nyt navnetræk og i en anden skala, og den mest
markante ændring i forhold til før er, at de tidligere orange motorer nu er blevet malet i en mere konservativ blå.
Administrerende direktør Jørgen Holme udtaler:
”Vi er rigtig glade for vores nye flydesign, som nu fuldender transformationen af den visuelle identitet, som Jet
Time har været igennem det seneste halvandet år. Samtidig markerer ankomsten af vores nye fly, JTP, at vi har
gennemført ensretningen af vores flåde, og er klar til at starte et nyt kapitel i Jet Times historie som et dansk
flyselskab med fokus udelukkende på Charter og ACMI-segmentet, og hvor den gode service og kundeoplevelse er i
centrum.”
Jet Times nye fly er 12 år gammelt, og har netop været igennem det store 12-års check. JTP er derfor allerede klar
til at indgå i Jet Times produktion fra starten af det nye år. Her skal det sammen med selskabets øvrige Boeingflåde servicere Jet Times mere end 400.000 ferieglade passagerer, primært fra Danmark, Sverige og Finland, hvor
det danske selskab flyver for de største touroperatører i Norden primært TUI, Tomas Cook, Primo Tours og Bravo
Tours samt Apollo. Derudover har Jet Time en stadigt større position på ACMI-markedet, hvor selskabet i
øjeblikket flyver for blandt andre Finnair til flere nordeuropæiske destinationer, og der meldes allerede om flere
forespørgsler på det nye fly fra flere af selskabets ACMI-partnere.
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FAKTA OM JET TIME

Jet Time er et danskejet flyselskab, der gik på vingerne i 2006. Jet Time sender hvert år mere end 400.000 skandinaver og nordeuropæere på
ferie til sydens sol. Ud over at flyve chartergæster på deres ferierejse, flyver Jet Time for andre flyselskaber, der mangler kapacitet. Blandt
kunderne er Norwegian, SAS, Finnair, British Airways og andre ledende flyselskaber i Nordeuropa.
> For mere information om Jet Time gå til selskabets presseside her…
> Pressebilleder af JTP kan hentes her…
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