PRESSEMEDELELSE
Efter succesfuld turnaround og konsolidering:

Jet Time vokser i sin kerneforretning
Det danske flyselskab Jet Time begynder det nye regnskabsår med at sætte gang i den kontrollerede vækstfase,
som selskabet bebudede for to år siden.
Jet Time gennemførte med succes en omfattende turnaround i løbet af 2017 og har siden konsolideret selskabet
gennem en fokusering på kerneforretningen, charterflyvninger for turoperatørne i Norden samt vikarflyvninger på
vegne af andre store flyselskaber. Flyflåden er reduceret til udelukkende at bestå af Boeing 737-700 NG
passagerfly, og således opererer Jet Time en enhedsflåde med i øjeblikket seks fly.
Jet Time har udvidet sit partnerskab med TUI i Norden og fordobler antallet af flyvninger med TUI’s kunder fra
Københavns Lufthavn og Helsinki lufthavn i Finland. Samtidigt begynder Jet Time også at flyve TUI’s kunder på ferie
fra Malmø lufthavn.
Administrerende direktør Jørgen Holme siger om aftalen med TUI;
”Det er meget glædeligt, at det er lykkes Jet Time og TUI at lande en fornuftig charteraftale, der betyder en solid
vækst indenfor Jet Times kerneforretning og på hjemmebaserne CPH og HEL, hvilket ligger helt i tråd med vores
vækststrategi for selskabet”.
Jet Time øger sin flyflåde med to B737-800 passagerfly for at levere det produkt og den service, som TUI’s kunder
forventer. Det ene fly skal fra begyndelsen af november og hele vinteren flyve til bl.a. de Kanariske Øer og Cap
Verde fra København og Malmø. Og til foråret skal Jet Times Helsinki-besætninger bemande det andet fly med
flyvninger til sommerdestinationer i Middelhavsområdet.
På helårsbasis betyder den nye aftale med TUI i Norden en stigning i antal passagerer for Jet Time med hele 45 %
(ca. 183.000 passagerer). Hver 5. charterpassagerer i Danmark vil således sidde ombord på et Jet Time-fly.
Alexander Huber, MD TUI Nordic udtaler:
“Det glæder os, at udvide partnerskabet med Jet Time yderligere. Vi mener, at Jet Times gode service og
punktlighed er et perfekt match for vores kunder.”
Jørgen Holme fortsætter:
” Vi yder en service af høj kvalitet ombord og er kendt for vores uformelle og venskabelige omgangstone med vores
passagerer. Det skal vi fortsætte med, og vi har i løbet af 2018 forberedt os på at vokse vores kerneforretning og er
i gang med rekruttering og uddannelse af op mod 100 nye kabinebesætningsmedlemmer og ca. 20 piloter, som
starter i løbet af vinteren og foråret”.
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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 SAS, Norwegian, Finnair, British Airways, airBaltic og andre ledende flyselskaber i Nordeuropa.
> For mere information og billeder om Jet Time gå til selskabets presseside her…
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