ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Αποστολή
μας η value
for money
προσέγγιση
στα ιδιωτικά
ταξίδια

Από €10.000
και άνω

«Αυτό που κάνει τη Zela Jet
ξεχωριστή είναι η παροχή tailor
made προτάσεων στους ταξιδιώτες»
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

«Π

εταιρείας, μια value for money προσέγγιση στα ιδιωτικά
ταξίδια, με ασφάλεια, διακριτικότητα και αξιοπιστία.

αρέχουμε μια ολοκληρωμένη
ταξιδιωτική εμπειρία γι’ αυτόν
που θέλει να ταξιδέψει ιδιωτικά», αναφέρει σε συνέντευξή
του στο Economy Today
o Πρόεδρος της Zela Jet, Ανδρέας Χριστοδουλίδης,
ο οποίος μας μιλά για τις υπηρεσίες που προσφέρει η
εταιρεία, τα δρομολόγια που πραγματοποιεί και το κόστος
των πτήσεων.
Ποιο είναι το προφίλ της Zela Jet;
Η Zela Jet είναι μια νεοσύστατη εταιρεία, η
οποία έχει ως στόχο να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση για ιδιωτικές πτήσεις αεροπλάνων και ελικοπτέρων στην ανατολική
Ευρώπη, με επίκεντρο την Ελλάδα και την
Κύπρο. Ανήκει στον όμιλο εταιρειών Zela
Aviation, που καταγράφει μια σημαντική
ιστορία 16 ετών στον χώρο της ναύλωσης
και πώλησης αεροσκαφών, καθώς και των
αερομεταφορών. Η Zela Jet αποτελείται από
μια ομάδα πλήρως καταρτισμένων επαγγελματιών στον χώρο των αερομεταφορών,
με βασικό χαρακτηριστικό την εμπειρία και
την εξαιρετική εξυπηρέτηση. Αποστολή της
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Σε ποιους απευθύνονται κυρίως οι
την Ασία ή την Αφρική. Όπως προανέφερα,
υπηρεσίες σας και πού κυμαίνεται το
συνεργαζόμαστε με εταιρείες σε ολόκληρο
κόστος για ένα ταξίδι;
τον κόσμο, κάτι που μας δίνει απεριόριστες
ΕΥΡΩΠΗ
Ουσιαστικά υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες
δυνατότητες. Τα δημοφιλέστερα δρομολόγια
ταξιδιωτών. Αυτοί οι οποίοι χρειάζονται μια
τους καλοκαιρινούς μήνες, όσον αφορά
(Δημοφιλή δρομολόγια)
ιδιωτική πτήση για τουριστικούς σκοπούς και
τουλάχιστον την Ευρώπη, είναι τα διασημόΜιλάνο, Ίμπιζα, Βαρκελώνη,
εκείνοι που θέλουν να πετάξουν για επαγγελτερα ελληνικά νησιά (Μύκονος, Σαντορίνη,
Νίκαια, Κωνσταντινούπολη,
ματικούς λόγους. Η Zela Jet αξιολογεί τις
Πάρος, Ρόδος, Πάτμος και Κρήτη). Οι δηΓενεύη, Λονδίνο
προτεραιότητες κάθε ταξιδιώτη και καλύπτει τις
μοφιλέστεροι προορισμοί του εξωτερικού
ανάγκες και των δύο κατηγοριών, επιλέγοντας
είναι το Μιλάνο, η Ίμπιζα, η Βαρκελώνη, η
Παρίσι, Ζυρίχη,
τα σωστά αεροσκάφη.
Νίκαια, η Κωνσταντινούπολη και κυρίως
Κεντρική και βόρεια Ευρώπη
Το κόστος μιας πτήσης εξαρτάται από τρεις
πόλεις της Μεσογείου. Κατά τη διάρκεια της
ΚΟΣΤΟΣ
παράγοντες. Αρχικά το δρομολόγιο. Όπως
χειμερινής περιόδου, όπου αναπτύσσεται
αντιλαμβάνεστε, διαφορετικό κόστος έχει
η αγορά των επαγγελματικών ταξιδιών, οι
μια ιδιωτική πτήση από το Λονδίνο στη Νέα
δημοφιλέστεροι προορισμοί είναι η Γενεύη,
Υόρκη και διαφορετικό από την Αθήνα στη
το Λονδίνο, το Παρίσι, η Ζυρίχη, το Μόναχο
Μύκονο. Ο δεύτερος παράγοντας είναι ο
και κυρίως προορισμοί της κεντρικής και
αριθμός των επιβατών, ο οποίος καθορίζει
βόρειας Ευρώπης.
την κατηγορία ή διαφορετικά το μέγεθος του
αεροσκάφους που θα χρειαστεί. Τέλος, το κόστος εξαρτάται
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
από το αεροσκάφος αυτό καθεαυτό. Ενδεικτικά, το κόστος
Πόσα άτομα μπορούν να ταξιδέψουν με ένα ιδιωτικό
μιας πτήσης εντός Ελλάδος με ένα μεσαίου μεγέθους αεαεροσκάφος ή ένα ελικόπτερο της Zela Jet;
ροπλάνο κυμαίνεται από €4.000 μέχρι €6.000. Μια πτήση
Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε αεροπλάνα και ελικόπτερα
από την Ελλάδα προς άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς
όσον αφορά τη χωρητικότητα. Ένα ελικόπτερο μπορεί να
από €10.000 και άνω. Τα ελικόπτερα χρησιμοποιούνται
μεταφέρει από 1 μέχρι το πολύ 7 με 8 επιβάτες. Υπάρχουν
κυρίως για ταξίδια εντός Ελλάδος, λόγω του ότι δεν έχουν
και ελικόπτερα που έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς μέχρι
μεγάλη αυτονομία. Το κόστος μιας πτήσης με ελικόπτερο
και 15 επιβατών, αλλά βρίσκονται κυρίως στην Αμερική και
αρχίζει από €1.500 και μπορεί να ανέλθει στα €6.000
είναι ελάχιστα στον αριθμό. Όσον αφορά όμως την Ελλάδα
περίπου, ενώ η πτήση διαρκεί μέχρι 2 ώρες.
και την Ευρώπη, 8 επιβάτες είναι ο μέγιστος αριθμός.
Τα αεροπλάνα χωρίζονται σε πολλές κατηγορίες. Σε ένα
ιδιωτικό αεροπλάνο μπορούν να επιβιβαστούν από 1 μέχρι
ΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
και 18-19 επιβάτες, όταν μιλάμε για executive jets. Υπάρχει
Σε ποιους προορισμούς πετάτε και ποια είναι τα
και η κατηγορία των airliners, που είναι ειδικά διαμορφωδημοφιλέστερα δρομολόγια;
μένα εμπορικά αεροσκάφη (Airbus, Boeing) και ο μέγιστος
Αυτό που λέμε πάντα όταν μας κάνουν αυτή την ερώτηση
αριθμός επιβατών μπορεί να υπερβεί τους 20. Τέλος, ας
είναι ότι μπορούμε να πετάξουμε οπουδήποτε στον κόσμο.
μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η δυνατότητα ναύλωσης ενός
Είτε ο προορισμός είναι στην Ευρώπη είτε στη Νότια Αμερική,

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Ποιες υπηρεσίες μπορεί να απολαύσει κάποιος ο
οποίος θα επιλέξει την εταιρεία σας;
Αυτό που παρέχει η εταιρεία μας είναι μια ολοκληρωμένη
ταξιδιωτική εμπειρία για τον επιβάτη που θέλει να ταξιδέψει
ιδιωτικά. Λέγοντας ολοκληρωμένη, εννοούμε ότι αναλαμβάνουμε την πλήρη μεταφορά των επιβατών από το ξενοδοχείο
ή το κατάλυμα στο οποίο διαμένουν μέχρι την
πόρτα του τελικού προορισμού τους. Αυτό
γίνεται με προσεκτική επιλογή εναέριων
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ
αλλά και επίγειων μέσων.
Η Zela Jet συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες
(Δημοφιλή δρομολόγια)
αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο όσον
ΜΥΚΟΝΟΣ, ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, ΠΑΡΟΣ
αφορά τα ιδιωτικά αεροπλάνα και ελικόπτερα,
ΡΟΔΟΣ, ΠΑΤΜΟΣ, ΚΡΗΤΗ
αλλά και με εταιρείες μεταφοράς επιβατών
από και προς αεροδρόμια ή ελικοδρόμια,
ΚΟΣΤΟΣ
με συμβατικά VIP αυτοκίνητα, λιμουζίνες
και mini vans. Αυτό που κάνει τη Zela Jet
ξεχωριστή είναι η παροχή tailor made προ(με μεσαίου μεγέθους αεροπλάνο)
τάσεων στους ταξιδιώτες και η εγγύηση
πως κάθε πτήση βασίζεται στα υψηλότερα
αεροπορικά πρότυπα.

€4.000 μέχρι €6.000
€1.500 μέχρι €6.000
(με ελικόπτερο)
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κανονικού, μεγάλου αεροσκάφους, το οποίο μεταφέρει
μέχρι και 150 επιβάτες. Αυτές οι πτήσεις είναι ιδιωτικές
αλλά η διαμόρφωση του εσωτερικού του αεροσκάφους
είναι η κλασική που γνωρίζουμε και με την οποία έχουμε
ταξιδέψει όλοι.

2021 είναι να ξεπεράσουμε, όσο πιο γρήγορα μπορούμε,
τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία
και να προετοιμαστούμε για ένα πολύ ενδιαφέρον 2022,
κατά το οποίο προβλέπεται μεγάλη αύξηση στη ζήτηση
ιδιωτικών πτήσεων.

Υπάρχουν κάποιες εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεστε διεθνώς;
Όπως προανέφερα, συνεργαζόμαστε με όλες τις εταιρείες
διεθνώς. Ο τομέας των ιδιωτικών πτήσεων έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ τα τελευταία 10 περίπου χρόνια, που η
επικοινωνία ανάμεσα σε αεροπορικές εταιρείες έχει γίνει
πιο άμεση και γρήγορη. Εφόσον μας ζητηθεί μια πτήση για
παράδειγμα στην Αυστραλία, είμαστε σε θέση να βρούμε
αεροσκάφος εντός 2 ωρών.
Ο κύριος στόχος όμως της Zela Jet είναι να φέρουμε τα
δικά μας αεροσκάφη μόνιμα στην Κύπρο και την Ελλάδα.
Να προσφέρουμε ακόμα περισσότερες λύσεις με δικά
μας πτητικά μέσα στους Κύπριους και τους Έλληνες, με
χαμηλότερο κόστος αλλά με το ίδιο επίπεδο ασφάλειας και
αξιοπιστίας. Φιλοδοξούμε στα τέλη του 2021 να έχουμε μια
πιο ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης που θα επικρατήσει την επόμενη χρονιά, ώστε να κάνουμε τον σχεδιασμό
μας με σοβαρότητα και σύνεση.

Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για την καλοκαιρινή
περίοδο και πόσο σας ικανοποιεί η μέχρι στιγμής
ζήτηση;
Ακόμα είναι σχετικά νωρίς για να εκτιμήσουμε την κατάσταση με σιγουριά, κυρίως επειδή, όπως βλέπετε κι εσείς, οι
αποφάσεις κάθε χώρας που αφορούν την ελευθερία των
ταξιδιωτών αλλάζουν συνεχώς. Η αγορά μέχρι τώρα που
μιλάμε είναι «σφιχτή», αλλά μέρα με τη μέρα διαφαίνεται
μια μικρή αύξηση.
Αντιλαμβανόμαστε ότι και οι ταξιδιώτες πρέπει να είναι
100% βέβαιοι για τους προσεχείς μήνες, δηλαδή τι θα
επιτρέπεται και τι όχι, ώστε να ολοκληρώσουν τον σχεδιασμό των διακοπών τους. Εμείς πάντως είμαστε έτοιμοι να
υποδεχτούμε όλους τους ταξιδιώτες και να τους προσφέρουμε την εμπειρία που τους αξίζει, ακόμα και σε μια τόσο
δύσκολη περίοδο.

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Who
is Who

Διανύουμε μια δύσκολη περίοδο, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Ποιες προκλήσεις καλείται
να αντιμετωπίσει η Zela Jet;
Η Zela Jet δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζαμε καλά τις
προκλήσεις που προκύπτουν, κυρίως από την αβεβαιότητα
που επικρατεί εδώ και ένα περίπου έτος. Ο σχεδιασμός των
δραστηριοτήτων της Zela Jet ακολουθεί πλήρως τα πρωτόκολλα υγιεινής που έχουν επιβληθεί, καθώς αναγνωρίζει
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος ταξιδιώτης,
με την αναστολή και την ακύρωση των προγραμματισμένων
αεροπορικών υπηρεσιών. Ο βασικός μας στόχος για το
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Ο Κύπριος επιχειρηματίας Ανδρέας Χριστοδουλίδης δραστηριοποιείται στον χώρο
των αερομεταφορών και συγκεκριμένα
στις ναυλώσεις, ενοικιάσεις και αγοραπωλησίες από το 1996. Καθοριστικός
σταθμός στην επιτυχημένη καριέρα του
ήταν η δημιουργία της Zela Aviation, που
ιδρύθηκε το 2006. Η εταιρεία, ακολουθώντας μια πορεία ταχείας ανάπτυξης
και εξέλιξης, καταφέρνει να επεκταθεί
πέρα από τα γεωγραφικά όρια της Ευρώπης, κλείνοντας μεγάλες συνεργασίες με
εταιρείες στη Μέση Ανατολή, την Ασία, την
Αφρική και την Κεντρική Αμερική.
Ο ευρηματικός και οξυδερκής επιχειρηματίας –όπως τον χαρακτηρίζουν οι συνεργάτες του– συνεχίζει να θέτει μακροπρόθεσμα σχέδια και στόχους. Κάνει το
επόμενο βήμα και μετά από 38 χρόνια στο
Λονδίνο «ανοίγει τα φτερά» του σε Ελλάδα και Κύπρο. Αξιοποιώντας το πάθος του
για την αεροπορία και την αγάπη που είχε
από παιδί για τα αεροπλάνα, αποφασίζει,
σε μια δύσκολη περίοδο, να τολμήσει ένα
νέο εγχείρημα και να δημιουργήσει τη Zela
Jet, με όραμα να ενισχύσει την τουριστική
βιομηχανία και να καλύψει με ιδιωτικές
πτήσεις τις ανάγκες ταξιδιωτών, αλλά και
επιχειρηματιών και επαγγελματιών.
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