Vliegtuigverhuur

van privéjet tot Boeing

Een verwenreis naar Barcelona

Een personeelsreis om nooit te
vergeten
Gemotiveerde, capabele
medewerkers hebben een
bepalende invloed op het succes
van uw bedrijf. Daarom koestert
u ze en zorgt u ervoor dat u
regelmatig uw waardering laat
blijken. De directie van een groot
metaalbewerkingsbedrijf deed
dat in de vorm van een weekend
Barcelona voor alle medewerkers.
Wie deze Spaanse schone ooit
bezocht, weet dat er in een
paar dagen onnoemelijk veel te
beleven is. Zonde dus om tijd te
verliezen aan reizen! Om ervoor te
zorgen dat deze groep haar tijd in
Barcelona optimaal kon benutten,
charterde Global Aviation Support

Wij bieden meer dan
privévliegtuigen!

een Boeing 737 die op vrijdag
na werktijd op de dichtstbijzijnde
luchthaven klaarstond. Aan boord
genoten de reizigers van een
smakelijk diner, zodat ze zich
direct na de landing vol energie in
het bruisende nachtleven konden
storten. Op zondagavond vlogen
ze gezamenlijk weer terug naar
Nederland. Ze hadden hun tijd
in Barcelona optimaal benut en
profiteren nog dagelijks van de
impuls die het team kreeg door
deze reis.

Reizen kán ook
heel aangenaam
zijn
Wie veel reist, weet hoe vermoeiend het is.
Drukte in het verkeer, parkeren, wachten op
aansluitingen… allemaal verloren tijd.
Tijd, die geld kost en die u liever anders
besteedt.

Global Aviation laat u graag ervaren hoe aangenaam
en efficiënt reizen kan zijn!

Vliegen met Global Aviation biedt u een aantal grote voordelen:
 U parkeert uw auto voor de deur,
 U loopt direct door naar uw vliegtuig,



waar de bemanning op u wacht,
Binnen tien minuten bent u onderweg,
Aan boord geniet u van catering die
geheel op uw wensen is afgestemd,

 T ijdens de vlucht kunt u in alle rust werken
(als u dat wilt),

 U arriveert uitgerust en zonder onnodig
tijdverlies op uw bestemming.

Van binnenland tot booreiland
We brengen u overal

De offshore industrie doet regelmatig een beroep op Global Aviation Support,
bijvoorbeeld bij het wisselen van bemanning als die werkzaam is in een lastig
bereikbaar gebied. Op deze plaatsen zijn immers geen lijndiensten actief. Global
Aviation Support haalt uw crew op vanaf een afgesproken locatie, waar ook ter
wereld, waarna we ze zo dicht mogelijk bij de eindbestemming brengen. Of het nu
gaat om de binnenlanden van Rusland of een eiland in Indonesië; Global Aviation
Support regelt het! Wereldwijd, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

De website is verder geoptimaliseerd
Op onze vernieuwde website leest u meer over alle
mogelijkheden die wij bieden voor het huren van
vliegtuigen. Daarbij gaat het zeker niet alleen om privéjets voor (zaken)reizen of vliegtuigen voor groeps- en
incentivereizen. Global Aviation helpt u ook graag
met vrachtvluchten, crew changes in lastig bereikbare
gebieden, evacuatievluchten, ambulancevluchten,
et cetera.
Als u op www.globalaviation.nl belandt, vergeet u dan
niet in te schrijven voor ons loyaliteitsprogramma.
U spaart dan automatisch voor prachtige geschenken!

www.globalaviation.nl

Profiteer
van onze
empty legs
Alleen al binnen Europa vliegen tientallen privéjets per dag leeg, bijvoorbeeld omdat ze ergens een gezelschap
moeten ophalen. Dit noemen we empty legs. In de zomer zijn er vele empty legs van en naar Zuid-Frankrijk of
Ibiza. In de winter gaat het om bestemmingen als Sion, Salzburg en Innsbruck.
Global Aviation biedt haar klanten de mogelijkheid om gebruik te maken van deze lege vluchten, tegen een
reductie die oploopt tot wel 50% van de originele charterprijs. Daar staat tegenover dat empty legs altijd
enkele reizen zijn, die vaak pas een paar dagen voor vertrek bekend zijn. Ze kunnen altijd wijzigen en vragen
optimale flexibiliteit van u. Ziet u mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op.

Embraer 190

Made in
Brasil

Embraer 170

De Braziliaanse vliegtuigfabrikant Embraer neemt in de vliegtuigindustrie een steeds
belangrijkere positie in. In het verleden was vooral de wat kleinere Embraer 135/145
populair, maar tegenwoordig zijn ook de Embraers 170/175/190/195 (70-120 personen) nadrukkelijk aanwezig. KLM heeft onlangs besloten haar Fokker-vloot te vervangen door vliegtuigen van deze types. Embraer is ook op de markt voor privéjets zeer
actief. De recent ontwikkelde kleine zakenjet Phenom 100 en de zeer luxe Embraer
Legacy tonen aan waar deze Braziliaan toe in staat is.
Phenom 100

Embraer Legacy

PMS: PANTONE COOL GRAY 10c / 35%PANTONE COOL GRAY 10c/ PMS: PANTONE 485c

Heeft u vragen of wenst u een
brochure dan kunt u bellen,
faxen of mailen:
T +31-(0)40-2624009
F +31-(0)40-2622389
E info@globalaviation.nl
W www.globalaviation.nl

Postadres:
Postbus 2271,
5600 CG Eindhoven

Bezoekadres:
The Havilland Building
Luchthavenweg 59 VIII
Eindhoven

