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Als service ECHT serieus 
wordt genomen
Het is heel gemakkelijk om hard te gaan roepen 
dat je altijd optimale service biedt. Je kunt het 
natuurlijk ook gewoon doen! Het gevolg is dan 
dat je - als enige in Nederland!! - medewerkers 
hebt die zich uitsluitend bezig houden met 
uw welbehagen. Of dat nu gaat om een 
exclusieve catering, een auto met chauffeur die 
u na aankomst rechtstreeks naar uw favoriete 
restaurant brengt (tafel is gereserveerd) of er 
zelfs voor zorgen dat de favoriete DVD van uw 
kinderen aan boord is … kijk, dan praten we pas 
over SERVICE!

Ken je 
pappenheimers! 
Dat is dus de belangrijkste taak van onze 
‘Delight’ managers. Zij weten in welk toestel u 
zich het prettigst voelt, bij welk magazine u het 
meest ontspant, welke wijn u prefereert bij de 
lunch of wat uw kinderen het liefst tussen hun 
croissantje hebben. Daar hoeft u na één keer 
echt niet meer om te vragen, dát heet bij ons 
SERVICE!

Wij willen graag indruk maken, 
…op uw gasten welteverstaan!
U gaat op reis en u neemt mee … een aardig gezelschap,  een intense wens om het hen 
naar de zin te maken en een ‘zakelijke uitstraling’ om INDRUK te maken! Dan is het vliegen 
van A naar B eigenlijk maar bijzaak, tenminste als je het goed doet! Kijk, en daar zijn wij dan 
weer goed in:

Details, 
daar kijk je naar uit

U weet dus dat uw favoriete wijntje klaarstaat! 
En dat de hond voor vertrek nog even wordt 
uitgelaten. U weet ook dat wij op de luchthaven 
van aankomst gecheckt hebben of ze óók daar 
hun best voor u hebben gedaan. En dat u direct 
kunt instappen zodra u op de luchthaven bent 
gearriveerd. Tja, dan kan het voorkomen dat je 
een dag voor vertrek ineens goede zin krijgt, en 
dát heet bij ons voorpret!

Hostess service Buffet op de luchthaven 

Headrestcovers met logo

Mooie catering aan boordBestickeren van het vliegtuig 

Banners op de luchthaven



Uitgelicht – Onbekend maar héééél bemind

We kennen allemaal de reputatie van bijvoorbeeld KLM, Singapore Airlines en Lufthansa. 
Maar hebt u ooit gehoord van Titan Airways … of Execujet? Twee TOP maatschappijen die het 
zeker verdienen om eens nader te worden bekeken en waar Global Aviation niet voor niets al 
jarenlang mee samenwerkt. 

Titan Airways

Deze zeer betrouwbare maatschappij bestaat dit 
jaar al 25 jaar en is inmiddels uitgegroeid tot de 
meest prestigieuze maatschappij van de UK. De 
toestellen variëren van de 130-persoons Boeing 
737 tot de Boeing 767 voor 265 passagiers. 
Daarnaast hebben zij als één van de weinige maat-
schappijen een Boeing 757 die vanuit een 200-per-
soons economy configuratie kan worden omge-
bouwd naar een 100-persoons Business Class. 

Aangezien zij ook 25 jaar op de ad-hoc chartermarkt actief zijn, zijn zij volledig vertrouwd met 
de service die onze klanten aan boord gewend zijn. Een prettige maatschappij waar je volledig 
op kunt vertrouwen. 

Execujet South Africa

Begonnen in Zuid Afrika en nu één van de 
toonaangevende business jet operators in de wereld 
met een vloot van meer dan 150 privéjets. 
Met kantoren in onder meer Johannesburg, Melbourne, 
Beijing, Dubai, Moskou en Monterrey, hebben zij een 
nagenoeg wereldwijde dekking. Execujet is met name 
gespecialiseerd in de grotere privéjets.
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Heeft u vragen of wenst u een 

brochure dan kunt u bellen, 

faxen of mailen:

T  +31-(0)40-2624009

F  +31-(0)40-2622389

E  info@globalaviation.nl

W www.globalaviation.nl

Postadres:

Postbus 2271 

5600 CG Eindhoven

Bezoekadres:

The Havilland Building

Luchthavenweg 59 VIII

Eindhoven

APP     zoek op ‘Jetsapp’ in APP-store of Google Play


