Beyond First Class

Bezoek Euro 2016 in
Frankrijk, de Formule 1 in
Monaco of de IFA in Berlijn

Je kunt het zo gek niet
bedenken!
Global Aviation verhuurt wereldwijd
vliegtuigen van 15 tot 500 passagiers
voor:
Groepsreizen
Incentivereizen
Beursreizen
Congressen
Symposia
Sportreizen
Crew changes
Productpresentaties
Pers- en dealerreizen
Corporate shuttle
Kijk voor een overzicht van onze vloot
op www.globalaviation.nl of
www.globalaviation.be

29 mei – Formule 1 Monaco
De Formule 1 is al jaren een populair doel
voor een leuke incentive. Op 29 mei 2016
vindt de meest populaire Grand Prix plaats;
die van Monaco. Een ‘mooi excuus’ voor
een leuk weekend aan de Cote d’Azur.
10 juni t/m 10 juli – EK voetbal
De geur van het gras, de ambiance,
de spanning en niet te vergeten …..
de gezelligheid.
Welkom in Frankrijk bij Euro 2016!
Een evenement dat zich uitstekend leent
voor een groepsreis. Even een wedstrijd
bezoeken met uw eigen vliegtuig, met
heerlijke catering aan boord in een
prachtige voetbalsfeer, dat is relatiebeheer
in optima-forma.
2 - 7 september – IFA Berlijn
De IFA. Één van ’s werelds grootste
innovatiebeurzen op het gebied van
consumentenelektronica en huishoudelijke
apparaten. Nodig uw klanten eens uit voor
een beursbezoek en laat hen genieten van
de laatste ontwikkelingen op dit gebied.
Van 2 tot 7 september 2016 in Berlijn.

Effectiviteit is
Productiviteit
Het inzetten van een privéjet voor
zakenreizen biedt een enorme winst in
productiviteit.

Uw kinderen en huisdieren
vliegen ook graag privé
Bij het huren van een privéjet staan vaak de
kinderen en huisdieren centraal.
Een zakenman huurt een privéjet om
’s avonds op tijd thuis te zijn, zodat hij zijn
kinderen nog ziet.
Families huren een privéjet om relaxed op
hun bestemming aan te komen. Dat is toch
net iets anders dan een autoreis van 12
uur…. Of zoals een klant van ons het subtiel
beschreef “ik ben wel klaar met die strijd op
de achterbank”
En dan zijn er nog de dierenliefhebbers
die hun hond of kat niet graag met de
lijndienst in het ruim vervoeren. Zij huren
een privéjet om er voor te zorgen dat ook
hun huisdieren een prettige reis hebben.
Uiteraard in de cabine bij hun baasjes.

U wordt slechts 5 minuten voor vertrek op
de luchthaven verwacht en stapt direct aan
boord.
Aan boord kunt u zich in alle rust, samen
met de andere passagiers, voorbereiden op
de komende vergadering.
U landt dicht bij uw bestemming omdat wij
(alleen al binnen Europa) gebruik maken van
meer dan 2000 luchthavens.
Is uw vergadering afgelopen, dan vertrekken
wij direct nadat u weer op de luchthaven
bent gearriveerd.

U wacht niet op
het vliegtuig, het
vliegtuig wacht op u.

De nieuwe
Cessna Citation
Latitude

Global Aviation verhuurt wereldwijd vliegtuigen van privéjets tot grote vliegtuigen. Maar we doen meer!

Aankoop, verkoop
en management
van uw privéjet

Ambulancevluchten

Helikopters

Vrachtvluchten

Global Aviation begeleidt u bij
de aankoop van uw privéjet.
Samen met u bekijken wij welk
type vliegtuig het beste aansluit
bij uw wensen.

Voor de onfortuinlijke skiër
of de hartpatiënt die direct
gerepatrieerd wil worden, hebben
wij 24/7 ambulancevliegtuigen en
medisch team beschikbaar.

Van een klein pakketje tot 120
ton vracht, …. wij hebben de
juiste vliegtuigen beschikbaar,
zoals:

Is het vliegtuig gekocht,
dan zorgen wij uiteraard
ook voor het management
hiervan. Bemanning, planning,
onderhoud, etc. het wordt
allemaal voor u geregeld.

Eén telefoontje, een medisch
dossier en een fit-to-fly verklaring
van de behandelend arts en
wij zijn binnen enkele uren ter
plaatse om de patiënt op te halen.

Een rondvlucht vanaf heliport
Amsterdam, een privévlucht
van Nice naar Monaco of
een crewchange van Yuzhno
naar Nogliki. Global Aviation
verhuurt wereldwijd helikopters
en maakt zo onbereikbare
plaatsen bereikbaar.

U heeft de lusten, niet de lasten.

Cessna 208 - ca. 1000kg
Metroliner 23 - ca. 2.000kg
Fokker 50 - ca. 5.000kg
Antonov 12 - ca. 20.000kg
Ilyushin 76 - ca. 60.000kg
Boeing 747 - ca. 110.000kg
Antonov 124 - ca. 120.000kg
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