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Tryskáče
na zavolání
Odlet do dvou hodin od zadání požadavku bez zdržování v odbavovací hale,
akční rádius v rozsahu tisíců kilometrů, vysoká rychlost, bezpečnost a komfort
na palubě, sehraný tým pilotů a obsluhy, možnost přistání i na malých letištích. To jsou výsady soukromého tryskáče. Velmi důležité osoby ho ale nemusí
vlastnit. Stačí jim jeden telefonát.

S

Supermoderní stroj se špičkovým pilotem a personálem si
zavoláte stejně snadno jako taxi, jenže s nesrovnatelnou
nadstandardní péčí. Navíc tým specialistů je k dispozici nonstop.

top management a Megan Fox

„Této vysoce specializované služby, v níž jde o flexibilitu, schopnost přizpůsobit se a maximálně vyjít vstříc individuálním přáním, u nás využil například dalajlama,
Megan Fox a top management významných firem. My nikdy nespíme, jsme
v pohotovosti 24 hodin, sedm dní v týdnu,“ říká Dagmar Grossmann, zakladatelka
a ředitelka české letecké společnosti Grossmann Jet Service, která je v ČR lídrem na trhu VIP tryskových letů.
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Interiér soukromého letadla Hawker 900XP

Svět jako na dlani
Výhoda v poměru cena/výkon je zjevná: jde o čas a ten, kdo má rozhodující postavení, ho neztrácí trmácením na dálnicích či odbavováním
na standardních leteckých linkách. Za jeden den tak může mít Evropu
jako na dlani a v klidu zvládnout rozhodující jednání. Let se díky tomu
stává skutečným odpočinkem.

„Klient si určuje čas, místo odletu a přistání, stroj
s posádkou má neustále k dispozici. Rovněž si zvolí
jakékoli jídlo, pití i způsob trávení času v průběhu
letu.“
Dagmar Grossmann

Hvězdná flotila
„Klient si určuje čas, místo odletu a přistání, stroj s posádkou má neustále k dispozici. Rovněž si zvolí jakékoli jídlo, pití i způsob trávení času
v průběhu letu,“ konstatuje temperamentní šéfka flotily Grossmann Jet
Service, která zahrnuje letadla Embraer Legacy s kapacitou 13 pasažérů, Hawker 900XP pro osm lidí a Citation Mustang (4), Challenger 600
(14) a Dornier 328JET pro 16 osob ve VIP verzi či pro 32členný tým ve
verzi aerolinka.

VIP terminál

Diskrétnost především
„Na palubě se nejčastěji setkáváme s klienty, kteří využívají naše letadla jako rychlý a efektivní prostředek pro byznys. Jsou to lidé, kteří se
potřebují soustředit na vyjednávání podmínek smluv, uzavírání obchodů
a odmítají se stresovat tím, stihnou-li odlet svého letadla, pokud se jednání prodlouží. Důsledně chráníme soukromí našich klientů; jejich jména zveřejňujeme, pouze pokud jde o oficiální návštěvy, hudební nebo
filmové tour a charitativní akce,“ zdůrazňuje Grossmann.
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Dagmar Grossmann garantuje přistavení letadla do dvou hodin a individuální odbavení během několika minut. Klienti procházejí speciálním
VIP terminálem. Mimo vlastní letadlový park může Grossmann nabídnout stroj na přání, od vrtulníku až po Jumbo Jet, po celém světě.

Dagmar Grossmann,
ředitelka Grossmann Jet Service, s.r.o.
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