
 
 

 

PRESSEMEDELELSE 
 
Designet af Charlotte Sparre: 

Jet Times uniformer får nye slips og tørklæder  
 
Det danske flyselskab Jet Time er klar til sommersæsonen – og fra d.14.maj vil Jet Times mange ferieglade 
passagerer blive budt velkommen om bord af piloter og kabinepersonale iført nye slips og tørklæder som 
del af selskabets officielle uniform.  
 
Det er den danske designer Charlotte Sparre, som har skabt det nye design for det danske selskab, og det er 
et design, som lægger sig op ad de farver og den stil, der fulgte med, da det oprindelige logo fra selskabets 
opstart for noget tid siden blev moderniseret. Jet Time ønskede et design af sine slips og tørklæder, der 
passede til selskabets identitet, og designeren Charlotte Sparre valgte derfor at tage udgangspunkt i både 
Jet Times farver og i selskabets medarbejderkultur.  
 
Charlotte Sparre udtaler: 
 
”Jeg fik til opgave at skabe et design, der var nyt og dynamisk, men som samtidig også signalerede, hvem Jet 
Time er som flyselskab. I designet til tørklædet valgte jeg derfor at bruge Jet Times farver i et design, som 
både er abstrakt, men som også siger noget om den interne kultur, der er mellem medarbejderne. Mønsteret 
illustrerer således både den motor, der bringer flyet frem, men det kan også ses som tandhjul, der arbejder 
sammen på samme måde som det sammenhold og det samarbejde, der kendetegner den særlige ånd, der er 
i selskabet”, fortæller Charlotte Sparre om baggrunden for sit design af Jet Times nye tørklæder. 
 
Også slipsene er har fået en tiltrængt fornyelse i den danske designeres kyndige hænder. Her går farverne 
fra tørklædet igen i det nydesignede slips, som dog stadig har sin egen identitet med smalle striber i tråd 
med tidens slipsemode. Og med sin sorte farve formår det at samle alle Jet Times uniformsdele i en helhed. 
 
Både slips og tørklæder er lavet af 100 % silke, og det har været vigtig for det danske flyselskab, at de nye 
uniformsdele har fokus på både design og komfort – og ikke mindst på de mange medarbejdere, der hver 
dag får Jet Times fly på vingerne.  
 
VP Management Support Birthe Madsen udtaler: 
 
”I Jet Time er vi stole af vores unikke medarbejdere, og selvfølgelig skal det også afspejle sig i deres uniform. 
Et slips eller et tørklæde er måske nok en lille beklædningsgenstand, men det kan så absolut også være en af 
de mest markante. Jet Times slips og tørklæder er både unikke i deres identitet og samtidig af en meget høj 
kvalitet – ligesom de Jettimere, der hver dag møder vores mange passagerer og sikrer dem den bedst start 
eller afslutning på deres ferie”.  
 
 
UDDYBENDE SPØRGSMÅL RETTES TIL: 
 
Vice President Management Support 
Birthe Madsen 
Tlf: +45 20 90 24 27 
 
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 Jet Times nye uniformsdele kan hentes her… 
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