Eva Airna rynku polskim

Zapraszamy biura podróży do współpracy
Tajwańska linia lotnicza Eva Air dzięki przystąpieniu do BSP Polska dołączyła do swojej globalnej
sieci kolejny, bardzo obiecujący, rynek. Linię
lotniczą Eva Air na rynku polskim reprezentuje
Aviareps Polska jako Generalny Agent Sprzedaży.
Od 1 lutego wszyscy agenci IATA w Polsce mają
dostęp do produktow i taryf linii Eva Air na
trasach do bardzo popularnych kierunków, jak
Bangkok oraz Tajpej i poprzez te porty do wielu
innych w siatce połączeń Eva Air, takich jak:
Hanoi, Ho-Chi Minh, Hong
Kong, Jakarta, Kuala Lumpur,
Macao, Manila, Phom Penh,
Singapur, Denpasar, Surabaya,
Fukuoka, Nagoya, Osaka,
Sapporo, Tokio, Seul, Brisbane.
Dzięki współpracy ze spółkącórką, linią Uni Air, Eva Air
oferuje także połączenia do
19 portów w Chinach między
innymi do Pekinu, Szanghaju,
Guangzhou.

Prosta rezerwacja – wygodna podróż
Wszelkie taryfy Eva Air, publikowane są na polskim rynku
w złotówkach oraz są dostępne we wszystkich systemach
rezerwacyjnych. Prowizja podstawowa na polskim rynku
dla wszystkich taryf publikowanych to 0.00 %. Obowiązuje
od 1 marca 2013.
Eva Air przystąpi do Globalnego Aliansu Star w czerwcu
2013 r. i w związku z tym dokonano zmiany platformy
rezerwacyjnej z poprzednio używanej na system
Amadeus. Dzięki temu wszystkie produkty Eva Air są
łatwiejsze i bardziej dostępne również w sieci sprzedaży
przyszłych partnerów z aliansu.
Dzięki współpracy z Polskimi Liniami
Lotniczymi LOT oraz liniami lotniczymi
Austrian pasażerowie Eva Air mogą skorzystać z wielu dogodnych połączeń do hubów
Eva Air w Europie: Amsterdamu, Londynu,
Paryża i Wiednia. Eva Air oferuje cztery połączenia tygodniowo z Polski przez Wiedeń
do Tajpej przez Bangkok, trzy połączenia
z Polski przez Amsterdam, codzinne rejsy
z Polski przez Londyn, oraz cztery rejsy
tygodniowo z Polski przez Paryż bezpośrednio do Tajpej.
Znakomicie wyszkolona, profesjonalna
i gościnna załoga opiekuje się pasażerami
podróżującymi trzema klasami : Royal
Laurel Class oraz Premium Laurel Class,
Elite Class oraz Economy Class.

O linii lotniczej Eva Air
Eva Air powstała w 1989 roku jako
spółka zależna grupy kapitałowej
Evergreen. Linia lotnicza obsługuje
63 porty w swojej siatce połączeń na
czterech kontynentach: w Europie,
Azji, Ameryce oraz Australii i Oceanii.
Na swoich połączeniach oferuje przewozy pasażerskie oraz przewozy cargo. Linia eksploatuje 61 samolotów –
trzy B 747-400, trzy 747-400 Combi,
siedem MD-90, piętnaście B 777-300
ER (kolejnych siedem samolotów
tego typu zostało zamówionych
u producenta), jedenaście A-330-200, trzy
A 330-300 i cztery A 321- 200. Przewozy
cargo realizowane są dziewięcioma samolotami B 747-400 (freighter) i sześcioma MD 11.
Już pięć samolotów tajwańskich linii
lotniczych Eva Air otrzymało malowanie
w kreskówkowym stylu Hello Kitty – do tego
popularnego filmu animowanego nawiązuje
też wystrój wnętrz, również stewardessy
ubrane są à la Kitty.
Eva Air sukcesywnie rozwija siatkę połączeń i swoją flotę. Linia lotnicza złożyła zamówienie na
12 nowych samolotów A321-200. Jeden z tych samolotów jest już eksploatowany przez
Eva Air. Dzięki bliskiemu przystąpieniu do Aliansu Star, Eva Air będzie mogła oferować
pasażerom poszerzoną siatkę połączeń, ułatwienia w podróży oraz możliwość skorzystania
z różnych programów frequent flyer oferowanych przez innych członków Aliansu Star.

Bezpieczeństwo – Punktualność – Innowacje
Do podstawowych wartości promowanych przez Eva Air należą: bezpieczeństwo, punktualność, przyjazna i profesjonalna obsługa oraz innowacyjność. Eva Air dokonała przełomu na
światowym rynku lotniczym w jakości obsługi pokładowej wprowadzając w 1992 roku klasę
serwisową Elite ( poprzednio znana jako Evergreen Deluxe Class) – klasę serwisu pośrednią
pomiędzy klasą ekonomiczną, a klasą biznes. Pomysł ten znalazł natychmiast naśladowców
wśród innych linii lotniczych na całym świecie.
Od samego początku swojej działalności jednym z najważniejszych elementów filozofii
korporacyjnej Eva Air jest sukcesywny rozwój najwyższych standardów bezpieczeństwa.
Działania te zostały nagrodzone wieloma wyróżnieniami, a w rankingu bezpieczeństwa
JACDEC za rok 2012 Eva Air zajęła prestiżowe 6 miejsce.
W Polsce Eva Air jest reprezentowana przez profesjonalnego Generalnego Agenta Sprzedaży (GSA) Aviareps Polska.
W sprawie zamówień grupowych oraz agencyjnego help
desk prosimy o kontakt z warszawskim biurem: adres email
reservationswaw@aviareps.com.
Zespół prowadzony przez Sales Managera, Mirosława Bebaka, odpowie na Państwa wszystkie pytania i zamówienia.
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