Austrian Airlines

Utdrag ur VELLINGEPOSTEN

Austrian Airlines –
ett litet bolag med
hög komfort, bra mat
och många kombinationsmöjligheter
Hej Tomas Forsrup, Key Account Manager, Lufthansa Group Sverige!
Har du några bra argument varför
våra resenärer ska välja att flyga
med Austrian Airlines?
– Ja visst! Maskinerna, både Europa- och långlinjerna har nyligen
inretts med helt nya skinnstolar,
benutrymmet har utökats och
varje plats har egen skärm på det
interkontinentala linjerna.
– Enormt brett nöjesutbud ”on
demand” d v s man väljer fritt genre,
film och tidpunkt. Ett annat stort
plus är att man alltid får något att
äta och dricka utan extra kostnad.
Apropå mat, ni har ett spännande
måltidskoncept. Berätta!
– Om man vill byta ut den
”vanliga” flygplansmaten mot en
riktigt bra måltid kan man förbeställa frukost, lunch eller middag
enligt konceptet ”Do & Company”
mot tillägg 15 EUR. Bokas i förväg på vår hemsida eller på Wiens
flygplats. Stor bricka, generösa por-

tioner med lite exklusivare ”touch”
på lunch, middag och t ex varm
frukost. Finns menyer på Austrians
sida att välja från.
Vilka är fördelarna att flyga till/via
Wien?
– Man känner igen sig, för flygplatsen har sett likadan ut i många
år. Men med en helt ny terminal för
Star Alliance där vi kunnat bibehålla
de korta transfertiderna. Vill man
ta sig in till centrala Wien tar man
snabbtåg direkt från flygplatsen
med en transfertid på endast 15–20
minuter.
– En sak som många inte känner till är ”Världens värdefullaste
boardingkort”. Spara och visa upp
ditt Austrian boardingpass så får
du en mängd olika rabatter i Wien,
t ex inträden på muséer, en gratis
kopp kaffe efter maten etc.
– Traditionellt är Wien porten till Östeuropa och främsta knutpunkten med de bästa
flygförbindelserna till hela Östeuropa. De affärsförbindelser

Tomas Forsrup på besök hos First Class Travel. Här tillsammans med
Üseyin Bekir.

som för närvarande ökar mest är
med Nordamerika där vi utökat
destinationerna till att nu omfatta
New York, Chicago, Washington
och Toronto.
– Avslutningsvis, Austrian är
en del utav Lufthansa Group
(Lufthansa, Swiss och Austrian

Airlines) vilket ger trygghet och
många kombinationsmöjligheter av
olika resvägar. Inom Europa har vi
samma priskoncept. Det finns en
rad ”knepiga” destinationer som
fungerar speciellt bra eftersom man
kan kombinera tre olika bolag.
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