Sønderborg, den 30. september 2015
Pressemeddelelse:

Alsie Express har god vækst i passagertallet
Alsie Express, der beflyver luftbroen mellem Sønderborg og København, oplevede i sit andet
regnskabsår en fremgang i antallet af passagerer på 7 procent, og vendte samtidig et underskud på
12,7 mio. kr. til et overskud på 590.000 kr.
Det var kun aflysninger, som følge af vejrforholdene i januar og februar, der forhindrede det totale
passagertal på 56.000 i at blive endnu større.
-Målsætningen for det kommende år er en vækst på mindst 10 procent. Det anses for at være inden
for rækkevidde bl.a. efter vi har indgået en interline aftale med SAS og har flere aftaler på vej. Den
mere fleksible prisstruktur vi har indført, har også betydning, siger adm. direktør Henrik Therkelsen.
Interline aftalen betyder, at man kan nøjes med én billet og booke hele rejsen fra Sønderborg og frem
til slutdestinationen via SAS’ hjemmeside eller direkte hos rejsebureauerne. Det er en stor fordel for
alle rejsende. Aftalen sikrer også, at selskaberne accepterer hinandens billetter, bagage- og passager
gennemcheck og gensidig hjælp ved driftsforstyrrelser.
Alsie Express hører til branchens bedste, når det handler om, at flyene ankommer til tiden, og har et
meget begrænset antal aflysninger. I regnskabsåret, der sluttede 30. april, var punktligheden på 98,1
procent og regulariteten på 97 procent.
Udover ruteflyvningen mellem Sønderborg og København arbejder Alsie Express også på
chartermarkedet, og udlejer fly med besætning til større grupper. Her er det specielt flyenes indretning
med god benplads og komfortable sæder, der giver en konkurrencemæssig fordel.
For evt. yderligere information kontakt:
Adm. direktør Henrik Therkelsen, Alsie Express, tlf. 88 81 11 11 eller tlf. 40 13 53 80
./. Vedhæftet foto af Henrik Therkelsen er til fri afbenyttelse
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.

