Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Δελτίο Τύπου
Το επιχειρησιακό περιβάλλον των Υδροπλάνων
της Hellenic Seaplanes, οι συμμαχίες, οι
στρατηγικές συνεργασίες και τα νέα τουριστικά
προϊόντα για την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο
….
Πυρετώδεις προετοιμασίες σε όλα τα επίπεδα για τις πρώτες
πτήσεις με υδροπλάνα!
Με την αποφασιστικότητά της η κυβέρνηση έχει επισφραγίσει την έναρξη των
υδροπλάνων το 2022 ολοκληρώνοντας τις νέες καθοριστικές κινήσεις για τον
κλάδο, η οποία θα αποτελέσει ουσιαστικά μια... συμβολική αφετηρία της
επόμενης καλοκαιρινής περιόδου.
Με φόντο τις πρώτες πτήσεις με υδροπλάνα το 2022, η Hellenic Seaplanes
«επισφραγίζει» συνεργασίες με εταιρείες-κλειδιά και ετοιμάζεται πυρετωδώς
ώστε να παρουσιαστεί σε πλήρη ετοιμότητα στην εκκίνηση της προσεχής
τουριστικής σεζόν. Εξάλλου πρόθεση της εταιρείας είναι η ομαλή αλλά και
ουσιαστική έναρξη των πτήσεων με στόχο να διευρυνθούν οι εθνικές μεταφορές
δημιουργώντας νέα τουριστικά προϊόντα.
Η αεροπορική εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση νέων συμφωνιών και
συναντήσεις με εταιρείες που συνδέονται άμεσα και έμμεσα με τον κλάδο των
υδροπλάνων και του τουρισμού γενικότερα και ετοιμάζεται πυρετωδώς με
φόντο την άνοιξη του 2022 να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τις πρώτες
της πτήσεις στην ελληνική επικράτεια.
Στην ίδια κατεύθυνση, ως περίοδο έναρξης την άνοιξη του 2022, φαίνεται να
έχουν τα συναρμόδια υπουργεία Μεταφορών και Ναυτιλίας ανεβάζοντας τους
ρυθμούς στις αδειοδοτήσεις των υδατοδρομίων … Ο υφυπουργός Ναυτιλίας
Κώστας Κατσαφάδος ανέφερε σχετικά «Θέλουμε να δώσουμε νέα πνοή στην
διασύνδεση της νησιωτικής Ελλάδας επενδύοντας στις νέες ευκαιρίες, στην
καινοτομία αλλά και στις ελληνικές εταιρείες που τολμούν να επενδύσουν στη
δημιουργία νέων προϊόντων για την χώρα… εμείς θα συνεχίσουμε να κοιτάζουμε
μπροστά, απαλλάσσοντας την κοινωνία και τη χώρα από παθογένειες του
παρελθόντος».
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Είναι ενδεικτικό ότι η εταιρεία Hellenic Seaplanes εισέρχεται στη μάχη του
αεροπορικού επιχειρείν το 2022 μετά από πολυετή προσπάθεια και δεκάδες
συνεργασίες έτοιμες προς υλοποίηση. Με δεδομένη την στήριξη της
κυβέρνησης για ανάπτυξη του δικτύου υδατοδρομίων και έναρξη πτήσεων
υδροπλάνων η εταιρεία ετοιμάζει τολμηρές κινήσεις ώστε να είναι οπλισμένη για
τη μετά COVID εποχή, όπου θα φέρουν αέρα αλλαγής, εκσυγχρονισμού και
καινοτομίας στους τρόπους μεταφοράς του Έλληνα και ξένου επιβάτη.

Κλειδώνουν τα πρώτα δρομολόγια με την Τήνο & την Πάτμο
Ανοίγει η πλατφόρμα κρατήσεων για πτήσεις με υδροπλάνα της Hellenic
Seaplanes με πρώτους προορισμούς στο Αιγαίο την Τήνο και την Πάτμο.
Ακολουθούν αμέσως μετά Βόλος, Σκόπελος, Αλόννησος, Σκύρος και τα
υδατοδρόμια της Ευβοίας…
Στο νέο σύστημα κρατήσεων που αναπτύσσει η Hellenic Seaplanes σε
συνεργασία με την εταιρεία ανάπτυξης εφαρμογών και συστημάτων Certus
Online, πλέον o επιβάτης, η συνεργαζόμενη εταιρεία και τα τουριστικά
πρακτορεία θα μπορούν εύκολα και γρήγορα να κάνουν κράτηση με
υδροπλάνο σε προγραμματισμένη πτήση ή να ναυλώσουν κάποια πτήση προς
τον προορισμό και την περίοδο που επιθυμούν.

Νέα Τουριστικά Προϊόντα… συνδυασμός μεταφοράς με ένα απλό
κλικ!
Παράλληλα, ιδιαίτερα καρποφόρα εξελίσσεται η συνεργασία της Hellenic
Seaplanes με την IFLY.
Το μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο αναδυόμενες
εταιρείες τον περασμένο Απρίλιο πλέον περνάει σε άλλο επίπεδο. Συγκεκριμένα
στο πλαίσιο συνεργασίας της Hellenic Seaplanes και της IFLY εντάσσεται και
αποκτά άμεση λειτουργία η παροχή συνδυαστικών υπηρεσιών υδροπλάνων,
αεροπλάνων και ελικοπτέρων των δύο εταιριών, δημιουργώντας έτσι
ολοκληρωμένα τουριστικά προϊόντα και στοχεύοντας την αύξηση της
επιβατικής κίνησης με τα πτητικά τους μέσα. Κάποια από τα πρώτα νέα
προϊόντα είναι το ταξίδι προς Πάτμο και Τήνο από όλη την Ελλάδα
συνδυάζοντας αεροδρόμια με υδατοδρόμια, από πτήση εσωτερικού ή
εξωτερικού.
Σε σχετική δήλωση του ο Διευθύνων Σύμβουλος της συνεργαζόμενης εταιρείας
IFLY Γιώργος Βέρπης είπε: « Η ποικιλία στις παρεχόμενες μεθόδους
μεταφοράς στοχεύει στο άνοιγμα νέων αγορών, στην αύξηση του μεριδίου
συμμετοχής στο εισερχόμενο, εξερχόμενο αλλά και ντόπιο επιβατικό κοινό της
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Ελλάδας αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρουν τα
δίκτυα υδατοδρομίων, ελικοδρομίων, και αεροδιαδρόμων της Ελλάδας.
Ο ενδιαφερόμενος ή ο αεροπορικός πράκτορας θα μπορεί εύκολα και
γρήγορα να κάνει κράτηση ναυλωμένης πτήσης προς οποιοδήποτε προορισμό
επιθυμεί έχοντας την δυνατότητα να επιλέξει συνδυαστικά το μέσο
αερομεταφοράς της αρεσκείας του».

Πτήσεις με σεβασμό στο περιβάλλον &
μεταφορές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη …

εμπορευματικές

Ειδικότερα, μια νέα εταιρική σχέση δημιουργείται από το φετινό καλοκαίρι που
στόχο έχει την αειφορία και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των
υδροπλάνων και των ταξιδιών τους. Η Hellenic Seaplanes ενεργοποιεί τη
συνεργασία της με ερευνητική εταιρεία που έχει αντικείμενο εργασίας τη μελέτη
και καθοδήγηση της αερομεταφορικής εταιρείας σε κομμάτια που αφορούν τα
καύσιμα μετακίνησης και την αντιστάθμιση εκπομπών άνθρακα, ώστε από το
2022 να έχουμε ταξίδια με υδροπλάνα ιδιαίτερα φιλικά προς το
περιβάλλον.
Παράλληλα η νέα συνεργασία της Hellenic Seaplanes με την PROBOTEK
ανοίγει νέους ορίζοντες στις μεταφορές χρησιμοποιώντας στα υδατοδρόμια και
μη επανδρωμένα σκάφη. Η συνεργασία θα προσφέρει στους πελάτες των δύο
εταιρειών μια ολοκληρωμένη υπηρεσία για τη μεταφορά των προϊόντων τους,
που θα παρέχεται από τη νέα γενιά drones μεγάλης απόστασης της PROBOTEK,
τα οποία θα δύνανται να παρέχουν γρήγορες υπηρεσίες παράδοσης σε
ανταγωνιστικό κόστος.
Οι δύο εταιρείες θα εργαστούν από κοινού για να αναπτύξουν τις αρχικές
εμπορικές οδούς στις οποίες θα δοκιμάσουν το νέο αυτό εγχείρημα από το νέο
έτος.

Ηλεκτροκίνηση και Υδροπλάνα πάνε μαζί!
Με γνώμονα το μέλλον της μετακίνησης σε όλα τα επίπεδα και την καλπάζουσα
ανάπτυξη που επιδεικνύει η αγορά των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, η Hellenic
Seaplanes επισφραγίζει τη συνεργασία της με την Future Electric.
H εταιρεία προσφέρει ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα υψηλής ποιότητας
προωθώντας την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα, εκπροσωπώντας τον Ιταλικό
Όμιλο Tazzari.
Mε την εμπορική αυτή συμφωνία, η Hellenic Seaplanes θα προμηθεύσει
ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, σε όλα τα υδατοδρόμια της.
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Παράλληλα η Speen Bikes και η Hellenic Seaplanes υπογράφουν στρατηγική
συνεργασία με άμεση εφαρμογή για μίσθωση ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων σε
όλα τα υδατοδρόμια της στα νησιά, παραλίες και λίμνες.

Συνεργασία που θα «ταράξει» τα νερά στην αερομεταφορά!
Με φιλοδοξία την παροχή προγραμματισμένων πτήσεων καθημερινά και
σε όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχει αεροδρόμιο και υδατοδρόμιο, η Hellenic
Seaplanes βρίσκεται κοντά στο κλείσιμο συνεργασίας που θα αλλάξει τα
δεδομένα στο χώρο της αερομεταφοράς!
Συγκεκριμένα η εταιρεία υδροπλάνων ετοιμάζει συνδυαστική διαδικασία με
στόχο ο ταξιδιώτης να μπορεί να ταξιδεύει με ένα μόνο εισιτήριο
χρησιμοποιώντας τόσο αεροπλάνο όσο και υδροπλάνο. Βάση της υπό συζήτηση
πρότασης συνεργασίας, o επιβάτης πλέον θα μπορεί σε μία υποθετική πτήση να
ταξιδεύει από τον αερολιμένα Παρισιού ή Λονδίνου στο αεροδρόμιο Ρόδου
«Διαγόρας» και από εκεί με τη χρήση υδροπλάνου να πετάει γρήγορα και με
ασφάλεια στο υδατοδρόμιο της Πάτμου ή της Σύμης.
Για τον «νέο αέρα» που φέρνουν οι συνέργειες και συνεργασίες στο
επιχειρησιακό πλάνο της Hellenic Seaplanes αναφέρθηκε ο Πρόεδρος και
Διευθύνοντας Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Νικόλας Χαραλάμπους:
«Εργαστήκαμε μεθοδευμένα και συστηματικά ώστε να φτάσουμε στο σημείο
να ανακοινώνουμε νέες συμμαχίες και ποιοτικές συνεργασίες που θα
δημιουργήσουν νέα τουριστικά προϊόντα, με φόντο τις πρώτες πτήσεις που
ευελπιστούμε να ξεκινήσουν την προσεχή άνοιξη. Είναι μία πραγματική ανάγκη
για πολλές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στο ιδιαίτερα δύσκολο σημερινό περιβάλλον
όπου η ”ισχύς εν τη ενώσει” πέρα από επιθυμητή είναι και αναγκαία. Οι
συνεργασίες μας δεν αποτελούν μόνο ένα σημαντικό ορόσημο στην
υλοποίηση της λειτουργίας των υδροπλάνων αλλά και ένα καθοριστικό βήμα για
την ωρίμανση της νέας αυτής για τα ελληνικά δεδομένα αγοράς. Κύρια επιδίωξή
μας είναι να προσφέρουμε στους επιβάτες μας την ευκολία και ασφάλεια
μετακίνησης που αξίζουν προσθέτοντας στην εμπειρία τους οφέλη υψηλών
προδιαγραφών. Στη Hellenic Seaplanes θέτουμε τις βάσεις ώστε το υδροπλάνο
να αποτελέσει ένα μέσο φιλικό στο περιβάλλον που θα δώσει πολλαπλές λύσεις
στις ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη».
###
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