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Jet Time melder om fuldt trafikprogram de to kommende sæsoner

Flyselskabet Jet Time har allerede fyldt ordrebogen for Sommer 17 samt Vinter 17/18 op. Det er godt nyt for det
danske flyselskab, der som del af en større turnaroundproces fra efteråret 2017 har valgt at fokusere på
forretningsområderne Charter og ACMI, som skal flyves på en enhedsflåde bestående af seks B737-700
passagerfly.
Jørgen Holme, administrerende direktør i Jet Time, udtaler:
”Vi er rigtig godt tilfredse med vores fyldte ordrebøger. Der en betydelig efterspørgsel fra Charter- og ACMImarkedet for B737 kapacitet, og med fuldt program for Sommer 17 og den kommende vinter, er vi tæt på at have
maksimeret udnyttelsen af vores kommende enhedsflåde frem til april 2018.”
Jet Times kommende charter sommer- og vinterprogram vil være til de klassiske destinationer i
middelhavsområdet med øget produktion til Grækenland og Spanien. Men også Egypten er begyndt at røre på
sig igen, og Jet Time genoptager fra april deres torsdagsflyvning til Sharm el-Sheikh for deres mangeårige kunde
Atlantis Rejser. De øvrige kunder til Jet Times kommende charterprogram er eksisterende partnere som TUI og
Thomas Cook, mens også nye kunder som for eksempel rejseselskabet Detur har valgt Jet Time som flypartner
den kommende sommersæson.
Som selskabets andet forretningsben har Jet Time fokus på ACMI-markedet, hvor det danske flyselskab tilbyder
Boeing-kapacitet til andre europæiske flyselskaber. Over foråret skal Jet Time flyve for Norwegian, som selskabet
også tidligere har opereret for. Dertil kommer der også nye kunder i butikken, blandt andre det lettiske selskab
airBaltic, som Jet Time fra d.1 maj til d.18 juni skal operere for mellem Riga og en række europæiske
destinationer. Derudover fortsætter Jet Time de næste to vintre ACMI-aftalen om at operere to B737-800-fly for
TUI.
- ”ACMI er også fremover et vigtigt forretningsområde for Jet Time, og vi har en ambition om at blive en endnu
mere markant aktør inden for området i de kommende år,” udtaler Jet Times administrerende direktør Jørgen
Holme.
De få ledige slots, som Jet Time har tilbage de kommende måneder sælges på Ad Hoc-markedet, således at Jet
Time opnår en optimal udnyttelse af selskabets Boeing-flåde.
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FAKTA OM JET TIME
Jet Time er et danskejet flyselskab, der gik på vingerne i 2006. Selskabet leverer Business-to-Business flytransportløsninger
med fokus på charter- og ACMI-opgaver udført på enhedsflåde bestående af B737-700 passagerfly.
> For mere information og pressefoto gå til Jet Times presseside her…
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