Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2019

Δελτίο Τύπου
Προσεχώς το νέο φιλικό προς τον χρήστη, σύστημα
κρατήσεων της Hellenic Seaplanes
Η εταιρία μας, θα είναι σύντομα σε θέση να παρουσιάσει ένα νέο, φιλικό προς
τον χρήση σύστημα κρατήσεων κατόπιν στρατηγικής συνεργασίας με εταιρία
λογισμικού.
Όλα φαίνονται να παίρνουν το δρόμο τους, όσον αφορά την σημαντική
επένδυση για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου δικτύου υδατοδρομίων και τη
χρήση των υδροπλάνων στην Ελλάδα.
Η άποψη αυτή ενισχύεται κατόπιν της συνάντησης και απόφασης των αρμόδιων
υπουργείων για βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά το νέο αυτό κλάδο
που ευελπιστεί να ανθίσει στη χώρα μας.
Έχοντας ως γνώμονα το παραπάνω δεδομένο, η Hellenic Seaplanes
προετοιμάζεται εντατικά σε όλους τους τομείς δράσης της, με έναν από αυτούς
να αφορά το σύστημα κρατήσεων για τις πτήσεις με υδροπλάνα σε διάφορους
προορισμούς ανά την Ελλάδα.
Το λογισμικό αυτό έχει χρησιμοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία σε πολλές
αεροπορικές εταιρίες (εθνικές και περιφερειακές). Είναι αποδεδειγμένο, ότι
εφαρμόζει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες, ώστε να επιτρέπονται ομαλές
πωλήσεις σε επίπεδο B2C και B2B. Παρέχεται εξίσου η δυνατότητα σύνδεσης
του συστήματος με τα αντίστοιχα των αερολιμένων ή συνεργατών μας,
προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή στοιχείων με άλλες αεροπορικές
εταιρίες.
Ο κάθε επιβάτης έχει την δυνατότητα να κάνει και web check in για επιλογή
των διαθέσιμων θέσεων στο υδροπλάνο μέσα από ένα εύκολο και φιλικό
σύστημα κρατήσεων.
Οι κρατήσεις, εκτός του εταιρικού site, θα μπορούν να πραγματοποιούνται και
μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Hellenic Seaplanes, αλλά και μέσω
παγκόσμιων συστημάτων διανομής κρατήσεων (Global Distribution SystemS GDS) για την ομαλότερη συνεργασία με ταξιδιωτικά γραφεία της Ελλάδας και
του εξωτερικού.
Πάνω στο θέμα του νέου συστήματος κρατήσεων τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Seaplanes, κ. Νικόλας Χαραλάμπους:
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’’Το online σύστημα κρατήσεων θα είναι προσβάσιμο μέσω της επίσημης

ιστοσελίδας μας έχοντας ως στόχο την παροχή ολοκληρωμένης λύσης
ηλεκτρονικής κράτησης και αγοράς εισιτηρίων τόσο για τους επιβάτες μας , όσο
και για τους ταξιδιωτικούς συνεργάτες.
Επωφελούμαστε από την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να προσφέρουμε
ένα σύγχρονο, γρήγορο, εύκολο και φιλικό προς το χρήστη σύστημα
κρατήσεων, λεπτομέρειες του οποίου, θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε
σύντομα’’.
###
Σχετικά με τη Hellenic Seaplanes
H Hellenic Seaplanes S.A. συστάθηκε το 2013 με πρωταρχικό στόχο την
ανάπτυξη και δημιουργία των κατάλληλων σύγχρονων υποδομών
(υδατοδρόμια) με σκοπό την παροχή της απαιτούμενης επιχειρησιακής
υποστήριξης τόσο στα υδροπλάνα όσο και τις εγκαταστάσεις αυτών.
Έχοντας το σύνθημα ‘‘Ενώνουμε την Ελλάδα’’, αποσκοπούμε να
επενδύσουμε και να καλύψουμε μεταφορές στο εσωτερικό́ της χώρας,
χρησιμοποιώντας μια νέα εναλλακτική́ και ασφαλή μορφή́ μετακίνησης, τα
υδροπλάνα, δραστηριοποιούμενοι ταυτόχρονα σε τομείς όπως η αδειοδότηση,
διαχείριση και ανάπτυξη δικτύου υδατοδρομίων, λειτουργία υδροπλάνων καθώς
και η εκπαίδευση πιλότων και τεχνικών.
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