Rikke bag booking nr. 100.000
Da den 42-årige Rikke Fribo fra Høruphav i morges trådte ind i afgangshallen i Sønderborg Lufthavn, blev
hun synligt overrasket. Lige indenfor døren blev hun modtaget af Alsie Express administrerende direktør
Henrik Therkelsen. Han stod klar med gaver for på den måde at markere, at Rikke er passageren bag
booking nr. 100.000.
-100.000 bookinger er en milepæl for os, og det skal naturligvis fejres, siger Henrik Therkelsen. Vi havde
nok håbet at nå det magiske tal lidt tidligere, men på den anden side ser vi positivt på fremtiden. Vi er klar
til at tage en række initiativer, der vil gøre luftbroen mellem Sønderborg og København endnu mere
populær.
Udstyret med gavekort og en model af Alsie Express karakteristiske fly drog Rikke videre mod København
med flyet kl. 07.15. I København skal Rikke, der er udviklingskonsulent i Sønderborg Kommunes afdeling for
psykiatri og handicap, til møde i en arbejdsgruppe under Socialstyrelsen. Da det er weekend, bliver der også
tid til et familiebesøg, inden hun vender tilbage til Als.
billedtekst:
Da udviklingskonsulent Rikke Fribo bookede flybilletten fra Sønderborg til København vidste hun intet om
det postyr, hun blev mødt med, da hun i morges trådte ind i afgangshallen i Sønderborg Lufthavn. Rikkes
booking er nummer 100.000 siden Alsie Express indledte flyvningen på luftbroen mellem Sønderborg og
København. Alsie Express adm. direktør Henrik Therkelsen stod derfor klar med gaver til en synligt
overrasket Rikke.
Kort om Alsie Express
Luftfartselskabet er etableret i 2013 og driver luftbroen mellem Sønderborg og København. Det sker med de let genkendelige sorte
ATR72-500 fly med 48 komfortable sæder med god benplads. Ruten beflyves med fem daglige returflyvninger og en returflyvning
både lørdag og søndag.
Alsie Express beskæftiger omkring 20 serviceorienterede medarbejdere, som alle har den målsætning, at gøre forbindelsen til den
foretrukne transportform når erhvervs- og privatrejsende skal til og fra Grænseregionen, Hovedstadsområdet og videre ud i verden.

