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σημαντική αύξηση στη ζήτηση
για ιδιωτικές πτήσεις, τόσο
για επαγγελματικές συναντήσεις όσο και για ταξίδια αναψυχής,
οδήγησε στη δημιουργία της Zela
Jet. Ο επιχειρηματίας Ανδρέας Χριστοδουλίδης, σε μια αποκλειστική
συνέντευξη στο Dolce, μιλά για την
άμεση ανταπόκριση στην απαίτηση
του κοινού για ταξίδια με απόλυτη
ασφάλεια και μεγαλύτερη σιγουριά.
Ένας Κύπριος κατακτά τους αιθέρες! Ποιος είναι ο Ανδρέας Χριστοδουλίδης και ποια στοιχεία σας
χαρακτηρίζουν;
Ο Ανδρέας Χριστοδουλίδης είναι
ένας άνθρωπος, ο οποίος έκανε
την αγάπη του για τα αεροπλάνα,
δουλειά. Όπως συχνά λένε οι συνεργάτες μου, είμαι ένας άνθρωπος
που εργάζεται με αφοσίωση, πείσμα
και επιμονή για να πετύχει τους
στόχους του. Δε ξέρω αν είμαι ένας
Κύπριος που κατακτά τους αιθέρες,
αλλά είμαι σίγουρα ένας Κύπριος
που ζει και αναπνέει για τα αεροπλάνα και τα ταξίδια.
Πως προέκυψε η αγάπη και το εν22

διαφέρον σας για τα αεροπλάνα και
πως ξεκίνησε η επιχειρηματική
σας δράση στον τομέα των αερομεταφορών;
Από μικρό παιδί θυμάμαι τον εαυτό μου να γυρνάω το κεφάλι στον
ουρανό, μόλις άκουγα τον ήχο των
αεροπλάνων να περνούν. Αγάπη έμφυτη, πάθος ανεξήγητο. Λες και έχω
γεννηθεί για να ασχολούμαι μόνο με
αυτά. Με τον τουρισμό καταπιάστηκα αμέσως μετά τις σπουδές μου,
αφού είχα την ευκαιρία να γνωρίσω
σημαντικούς ανθρώπους του χώρου,
με αποτέλεσμα στη συνέχεια να
προκύψει και η ενασχόληση μου
με την αεροπορική βιομηχανία.
Διανύσατε μια μακρά και επιτυχημένη πορεία και παρόλο που δραστηριοποιήστε σε πολλές χώρες
και κυρίως σε Ελλάδα και Κύπρο,
επιλέξατε να ζείτε στο Λονδίνο τα
τελευταία 38 χρόνια. Τι σας κράτησε εκεί;
Το Λονδίνο είναι το σπίτι μου, 38
χρόνια τώρα. Εκεί σπούδασα, εκεί
γνώρισα τη γυναίκα μου, έφτιαξα
την οικογένεια μου και μεγάλωσα
τα παιδιά μου. Το Λονδίνο είναι ίσως

η σημαντικότερη αγορά στην Ευρώπη,
για τον κλάδο μας. Παρέχει τεράστιες
ευκαιρίες για την ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης μου.
Την αγαπώ αυτή την πόλη, αλλά δε θα
μπορούσα να ήμουν απόλυτα ευτυχισμένος χωρίς την συχνή επαφή μου με την
Κύπρο και την Ελλάδα. Για το λόγο αυτό
ταξιδεύω συχνά, τόσο στην Κύπρο όσο
και στην Ελλάδα.
Πριν από 16 χρόνια δημιουργήσατε τη
Zela Aviation, η οποία διέγραψε μια
ανοδική και σημαντική πορεία στις αερομεταφορές και συγκεκριμένα στη
ναύλωση και πώληση αεροσκαφών. Η
πανδημία ωστόσο, επέφερε στον τομέα
σας, τεράστιες ανατροπές. Πως διαχειριστήκατε την κατάσταση;
Το πλήγμα από την πανδημία ήταν δυσβάσταχτο για τις αερομεταφορές. Από τη
μια μέρα στην άλλη είδαμε κολοσσούς να
καταρρέουν, αεροπλάνα να καθηλώνονται
και αεροδρόμια να ερημώνουν. Στα 16
χρόνια της Zela Aviation, ούτε στιγμή δε
θα μπορούσε κανείς να φανταστεί τις τραγικές συνέπειες που βιώνει η ανθρωπότητα, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Όμως ως μια ευέλικτη εταιρεία, οφείλαμε
να διασφαλίσουμε την βιωσιμότητα μας
και να ανταποκριθούμε στις τεράστιες
ανατροπές, που βρίσκονταν μπροστά
μας. Αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της
εποχής, και βλέποντας την αλματώδη
αύξηση στη ζήτηση εμπορευματικών
πτήσεων, επενδύσαμε στην ανάπτυξη
του τμήματος αυτού, περιορίζοντας έτσι
τις απώλειες μας.
Παρόλο που η πανδημία COVID-19, προκάλεσε πρωτοφανείς συνέπειες στις
αερομεταφορές, φαίνεται πως δεν κατάφερε να σας καθηλώσει… Τολμήσατε και
«ανοίξατε φτερά» για το επόμενο μεγάλο
άλμα σας. Δημιουργήσετε τη Zela Jet,
μια εταιρεία ιδιωτικών πτήσεων, καθώς
το θεωρήσατε πρόκληση ή ευκαιρία;
Η πανδημία της Covid-19 επέφερε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που ταξιδεύουμε. Η ζήτηση για τα ταξίδια αναψυχής
εξανεμίστηκε, ενώ οι πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης αντικατέστησαν σε μεγάλο
βαθμό τις δια ζώσης επαγγελματικές συναντήσεις. Παρόλα αυτά, η άμεση επαφή,
πρόσωπο με πρόσωπο, είναι θεμελιώδους
σημασίας σε πολλές περιπτώσεις. Ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη για την βέλτιστη
εξυπηρέτηση των πελατών μας για τα

αναγκαία αυτά ταξίδια, και παρατηρώντας
το κενό στο χώρο που αφήσαν οι μειώσεις
στα δρομολογημένα πτητικά προγράμματα
των αεροπορικών εταιρειών, δημιουργήσαμε την Zela Jet. Η σημαντική αύξηση
της ζήτησης για ιδιωτικές πτήσεις είναι
σαφώς μια ευκαιρία, που δε μπορούσαμε
να αγνοήσουμε.
Θα λέγατε ότι η Zela Jet αποτελεί ένα
πτητικό uber; Σε ποιους ταξιδιώτες
απευθύνεστε, σε τουρίστες ή σε επιχειρηματίες;
Η Zela Jet, είναι μια εταιρεία ευέλικτη,
που μπορεί να προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες στον εκάστοτε πελάτη, είτε
αυτός ταξιδεύει για λόγους αναψυχής, είτε
για επαγγελματικούς. Σε αυτό το αρχικό
στάδιο της λειτουργίας μας, προσφέρουμε
μεσολαβητικές υπηρεσίες, για την εξεύρεση του ιδανικότερου αεροσκάφους για
τον πελάτη, ενώ ευελπιστούμε στη διεύρυνση της συνεργασίας μας με προσεκτικά επιλεγμένες αεροπορικές εταιρείες,
ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε
τις χαμηλότερες τιμές στην αγορά. Όραμα
μας είναι να δημιουργήσουμε ένα είδος
πτητικού uber, για κοντινούς προορισμούς, προσαρμόζοντας τις παρεχόμενες
υπηρεσίες στο κόστος της πτήσης.
Ποια είναι η χωρητικότητα των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων και που
κυμαίνονται οι τιμές;
Μέσω ενός δικτύου συμβαλλόμενων
αεροπορικών εταιρειών μπορούμε να
προσφέρουμε στον πελάτη μας πολλαπλές επιλογές. Η χωρητικότητα των πιο
δημοφιλών αεροσκαφών κυμαίνεται από
τέσσερις μέχρι δώδεκα επιβάτες, ενώ των
ελικοπτέρων από δύο μέχρι έξι. Βέβαια
είμαστε σε θέση να προσφέρουμε και
μεγαλύτερα αεροπλάνα, εφόσον αυτό
μας ζητηθεί.
Σε ποιους προορισμούς πετά η Zela Jet,
ιδιαίτερα τώρα το Καλοκαίρι; Και πότε να
αναμένουμε τις πρώτες ιδιωτικές πτήσεις
από Κύπρο και Ελλάδα;
Στόχος μας είναι η δυναμική έναρξη των
πτήσεων από την 1η Ιουλίου. Οι προορισμοί καθορίζονται από τον ίδιο τον
πελάτη, αφού αυτός έχει την απόλυτη
ευελιξία στην επιλογή της χώρας που
θέλει να ταξιδέψει, της πτήσης, της ώρας
αναχώρησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πιο δημοφιλείς προορισμοί για
το Καλοκαίρι είναι τα ελληνικά νησιά,
ενώ επίσης σημαντικές αγορές για την
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εταιρεία μας είναι η Ρωσία, το Ηνωμένο
Βασίλειο και το Ισραήλ.
Πώς διασφαλίζει η Zela Jet την ασφάλεια, αλλά και τις συνθήκες υγιεινής
των ταξιδιωτών;
Η ασφάλεια των επιβατών είναι το πρώτιστο μέλημα μας. Οι αεροπορικές εταιρείες που συνεργαζόμαστε και προτείνουμε
στους πελάτες μας, είναι αδειοδοτημένες
από τις αρμόδιες υπηρεσίες, πληρούν
τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα ασφάλειας και είναι εναρμονισμένες με τις
απαίτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
για εκτέλεση πτήσεων εντός του εναερίου της χώρου. Λόγω της πανδημίας,
η εκάστοτε εταιρεία ακολουθεί πιστά τις
υποδείξεις των υγειονομικών Αρχών για
την απολύμανση της καμπίνας, αλλά και
τις προβλεπόμενες διαδικασίες κατά την
διάρκεια της πτήσης.
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