Pressemeddelelse:

International luftfartsekspert ind i Alsie Express’ bestyrelse
Luftfartselskabet Alsie Express, der driver luftbroen mellem Sønderborg og København, udvider sin
bestyrelse med en af luftfartindustriens mest erfarne eksperter, den 59-årige Niels Henrik Hansen. Han har
en årelang erfaring fra Scandinavian Airlines System (SAS), hvor han bl.a. har stået i spidsen for en lang
række vigtige opgaver.
I perioden fra 2010 til 2013 var Niels Henrik Hansen med base i Bangkok ansvarlig for SAS’ aktiviteter i
Sydøstasien, Australien og New Zealand. Det var en position, som også involverede Niels Henrik Hansen i
det lokale erhvervsliv, hvor han var medlem af bestyrelserne i både det dansk-thailandske, det norskthailandske og det svensk-thailandske handelskammer, samt medlem af bestyrelsen i den danske
erhvervsorganisation i Singapore.
Tidligere i karrieren har Niels Henrik Hansen været medlem af den ledelsesgruppe, der stod for den
operationelle planlægning af SAS’ kort- såvel som langruter ud fra København. Det omfattende CV
indeholder også stillingen som Director Corporate Sales og dermed en del af den kommercielle
ledelsesgruppe, der var salgsansvarlig for det danske og internationale B2B marked. I den periode var Niels
Henrik Hansen blandt de fem nominerede til Børsen/Mercuri Internationals hæderspris ”Sales Excellence in
Denmark”.
-Vi er glade for, at Niels Henrik har sagt ja til en post i bestyrelsen. Han har et stort internationalt netværk
og en indgående viden om de salgsstrukturer, der er vigtige for luftfartsindustrien. Det er en viden, som vi
forventer os meget af, og som vil komme vores passagerer til gode. Niels Henrik er jo kendt for at fokusere
på både de store og de små detaljer, der er vigtige for at sikre passagererne en god oplevelse, siger
bestyrelsesformand Jens Østerlund Jensen.
Niels Henrik Hansen forlod SAS i marts 2015 og er i dag sektionschef i trafikplanlægningen i BaneDanmark.
For evt. yderligere information kontakt:
Bestyrelsesmedlem Niels Henrik Hansen, tlf. 61 96 33 27
eller
Adm. direktør Henrik Therkelsen, Alsie Express, tlf. 88 81 11 11 – 40 13 53 80
./. Vedhæftet foto af Niels Henrik Hansen 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.

