2006. január 25.

Hónap küldo országa,
Kína
2006. Január 24.

Malév áttekintés
• Közvetlen Budapest – Peking
járat megnyitása 2004
augusztus.
• A Hainan légitársaság
üzemelteti heti 3 x.
• A gépeken a Malév székeket
bérel a Hainan légitársaságtól.
• 2005-ben az átlagos load factor
a MA székeken 62% volt, míg a
Hainan székeken 51%
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Hainan Airlines
• Hainan csoport több egymáshoz
szorosan kapcsolódó üzletágat
foglal magában - légi szállítás,
reptér irányítás, szálloda és
idegenforgalom, egyéb az
iparághoz kapcsolódó üzletágak
• 1993-ban alapították a korábbi
Hainan tartományi légitársaság
átalakításával
• Mára K ína 4. legnagyobb
légitársaságává notte ki magát

Kína a Malévval
• Peking, Guangzhou
és Shanghai „MA
járattal”
• Más légitársaságok
közremuködésével
Pekingen keresztül
Xian, Kunming és
egyéb városok
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Malév kínai járat menetrendje
Ind.

Érk. ido

Rep. Ido

BUDAPEST-PEKING

Menetrend
1.3.5..

Napok

1430

0650+1

10 óra

PEKING-BUDAPEST

1.3.5..

0220

0530

10 óra

• B767/300 géptípus,
ülések száma: 270
• A MA 100 üléssel
rendelkezik járatonként
• A MA közremuködésével
több mint 30 város
érheto el Kínában

Malév pekingi járat szolgáltatásai
• Kínai és magyar nyelven
beszélo személyzet nincsenek kommunikációs
problémák
• Külföldi vevogondozás
(Hainan) - bármilyen, K ínában
felmerülo probléma esetén a
Hainan segítséget nyújt
• Utazásai után törzsutas
pontokat írunk jóvá - részese
lehet egy összehangolt
törzsutas programnak
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Fedélzeti ellátásunk – hosszútávú járatok
•

Turista:
• 1. szerviz
• 2 foételbol választási lehetoség
• teljes turista italválaszték
• kávé, tea
• filmvetítés alatt édes/sós
falatok
• 2. szerviz:
• szendvics
• teljes turista italválaszték
• kávé, tea

•

Business:
• beszállításkor welcome drink
• 1. szerviz:
• külön tálcán saláta és eloétel
• 3 foételbol választási lehetoség
• teljes business italszervíz
• sajttál, torta, gyümölcskos ár
• kávé, tea
• filmvetítés alatt csokoládé
• 2. szerviz:
• hidegtál
• italszervíz
• kávé, tea

•

Hosszútávú járatokon minden utasunk kap párnát, takarót, fejhallgatót,
Business osztályon night bag-et, ami tartalmaz szemtakarót, füldugót,
zoknit, kozmetikai szereket (borotválkozó, fogmosó, hidratáló krém stb.)

Malév pekingi járat elonyei
• Pekingbe közvetlenül - Repülési ido
mindössze 10 óra
• Kínai és magyar légiutaskísérok
• Nagyon kedvezo árak
• Megnövelt poggyász súlyhatár, turista
osztályon 30 kg
• Összehangolt törzsutas program
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