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ایرن اتتارار را دارد  ره ا رما دمایرد  ره ا  د رر  6102بزرگتررین ایررنین برین الم  ری پدر پایران سرال  تاامار هواپیمایی

مشرتری مرداری رودردی  یر هواپیما و  ه ا  د ر شبکه پروا ی و سررمایه گرراری روی موالرونت و خردمات  برا موور

 رو به رشد داشته اس .

 
 ناوگان هوایی امارات

 

 دد  20دمود  ه ا  این تعداد خود  اضاته به داوگان هوایی  ی جدیدهواپیما 36تعداد   2016هواپیمایی امارات در سال 

 255 دارایهواپیمرای دردیمی  در مومرو   29باشد  ه با حرف  می  777 بوئینگ دد شامل  16و  380شامل ایرباس 

 سال اس . 00شایان ذ ر اس   مر متوسط داوگان در صنع  هوادوردی باشد. سال می 5با  مر متوسط  هواپیما

 

داردرد  برانترین رسرادد  و 142 آمرار خرود را بره  380ایربراس همچنین در آپریل گرشته امارات با سفارش دو هواپیمای 

 می باشد. هواپیماهااین دو   رتبه در

 

 380ایربرراس داردررد  هواپیماهررای  در  ررل داوگرران خررود  رره خررط هررواییامررارات برره  نرروان تنهررا   2016در درروامبر 

 شناخته شد.می باشد   777بوئینگو

 

دمود  اس   300ER  - 777بوئینگو  380هواپیمایی امارات همچنین شرو  به توویل دسل جدید هواپیماهای ایرباس 

و ررابین در دسررم  ا ودررومی  تعررداد صررندلیدارای ویژگرری هررای برجسررته ا  جم رره اتررزای   380ایربرراس هواپیمررای جدیررد 

 می باشد. بیزینس بزرگتربا ارتفا  ب ندتر در  ابین

 

 امارات شبکه پروازی

 

مقالد پرروا ی  154بالغ بر   در مومو وگسترش داد   2016مقالد جدید در سال  7امارات شبکه پروا ی خود را به 

 "هرادوی"در میادمرارپ "یرادگون"در  رینپ  "ژدگرژو"و  "یینچوان"در تی یپین پ " مرک"و  "سبو"این مقاصد شامل اس .

 در آمریکا می باشد. "تورت ندردیل"در ویتناا و 

دقطررره پررروا ی جدیرررد گسرررترش داد  8مقالرررد بررا   44خررود را بررره  380ا  ایررن برررین امررارات شررربکه پررروا ی ایربررراس 

 می باشد. "دوحه"و  وتاهترین آن مربوط به  "آ  ند" ه طوندی ترین آن مربوط به 

 

 مسافرتی سرمایه گذاری برای ارتقاء تجربه

 
و همچنرا  بر   گردیرد انتخرا  جهرن   هراین  خر  بهترین " عنروا  بر  ، تررک  اسکای توسط هواپیمایی امارات شرکت

بهرر  بررداری  افزایش کیفی خدمات زمینی و هوایی ادام  می دهد.ای  شرکت در سال گذشت  موفق بر برای تالش خود 
حالر  درراردادن صرندلی بره  ره امکران  ایرن  شرد 72پرای جا با  777بوئینگ هواپیمای در بیزین  از صندلی های جدید 

ایرن  برا داب یر   23 صفوه دمای بار و . مو  بر آن یک مینیدرجه  را می دهد 081تا  شو به صورت  امم خوابید  

  .شارژ شدن موبایل در هر صندلی ا  دکات بار  این دو  صندلی هاس 

 

 

 

Administrator
Typewriter
Telegram.me/Aircir

Administrator
Typewriter
www.Airc.ir

Administrator
Stamp

https://telegram.me/aircir
https://telegram.me/aircir
http://airc.ir/


 

       هواپیمایی امارات بهترین خط هوایی جهان

 Skytraxبه تایید  6102در سال 

 

 

 

وصرل شرد  و بری  ا  رایگران  Wi-Fiمی یرون مسراتر بره  8.8بری  ا   2016گزارشات حرا ی برر آن اسر   ره در سرال 

 می یون پیامک توسط مساتران در حین پروا  ماابر  شد  اس . 1.7و هزار تماس ت فنی  400

 

و در ایراا بشقابهای ژاپنی و ایرادی اضراته دمرود خود  Firstو   Businessغراهای منوی  به شر   هواپیمایی امارات

 اس . برای تمامی  مسهای پروا ی در د ر گرتته ویژ یک منوی   ریسمس 

 

 در طرررررول پرررررروا  طراحررررری شرررررد   ررررره یماالوصرررررلبررررراس و پتررررروی  Businessو  Firstبررررررای  رررررمس پرررررروا ی 

  یررر  هرررایو  Spaلررروا ا لرررو س شرررامل و همچنرررین  ( مررری  نررردهیدراتررره جبرررران  پوسررر  را رطوبررر  ا  دسررر  رتتررره 

 می باشد.  بولگاری مساترتی با بردد

 

بهررر  برررداری  Bع در ترمینررال درروا یررا د  می یررون دنری در دبرری Business Class Loungeا  در مررا  ا تبررر 

با دیرد  ررد  و و... "  Costa Barista" شد.توصیه می شود ا  ایسرتگا  هرای مات رن آن ا  جم ره ایسرتگا  "سرممتی"پ

 .لرت سفر را برای خود و مشتریادتان دو  ندان  نید

 

بره  یجدیرد مزایرای Skywards باشرگا  مشرتریان خرود بره دراا  مین سالگردآستاده شادزده در  امارات هواپیمایی شر  

 Cash +Mileو امکران پرداخر  بره صرورت  در د رر گرتتره اسر  می یون  ضرو مری باشرد 16خود  ه بالغ بر  ا ضای

 Emirates Business Rewards ی ویرژ  ای دیرز بررای مشرتریان شرر تی بنراا  بردامرهبرای این ا ضا تراهم گردید.

   بهر  برداری رسید. برای شر تهای تعال در ایران طراحی و 
 

و مساترین دادر به ر رو  اتزای  یات  دبل ا  پروا  سا   48سا   به  24ا  اینتردتی   Check –Inهمچنین  مان

 صندلی بالورت رایگان گردید  ادد.

 

 برندینگ امارات 

 

 17بر   حضور اسپادسرینگ در حو   های مات رن ور شری پ ترهنگری و هنرری برا رشرد  به 2016 امارات در سال 

بی یون دنری توادس  به  نوان برترین بردد در حو   های صرنع  هروا دروردی در جهران  7.7درصدی با  سب ار ش 

 د.وشناخته ش
 

 
 

 باتشکر                                                                                                        

 هواپیمایی امارات                                                                                                   
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