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همکاران محترم دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی،
از طرف خودم و تیم ایرفرانس  -ک.ال.ام ایران برای شما و خانواده محترمتان آرزوی سالی سرشار از
سالمتی و بهروزی را دارم.
سال  2018برای ما شروعی متفاوت داشته است!
مفتخریم به اطالع شما برسانیم که تهران به عنوان مقصد برگزیده شده از طرف هواپیمایی ایرفرانس برای
شروع پروازهای شرکت زیرمجموعه جدیدش Joon ،می باشد.
 ،Joonمحصول جدید خالقانه و متمایز ایرفرانس ،در صنعت حمل و نقل هوایی می باشد.
از تاریخ  2آوریل  ،2018پروازهای هواپیمای با لوگوی ایرفرانس به تهران خاتمه یافته و هواپیمایی جدید
زیرمجموعه آن Joon ،با ایرباس  A-340-300و شماره پرواز  ، AF 738مسیر پاریس به تهران و شماره
پرواز  ،AF 755مسیر تهران به پاریس جایگزین خواهد شد.
این اقدام چه تاثیری بر روی آژانس های هواپیمایی همکارخواهد داشت ؟
 .1در سیستم رزرواسیون ) ،)GDSشماره پرواز های  2آوریل  2018به بعد به صورت JN * AF 738
برای مسیر پاریس به تهران و  JN * AF 755برای مسیر تهران به پاریس نمایش داده می شود.
 .2هواپیمای با برند  Joonرا به عنوان ایرفرانس در ایران به مشتریان خود معرفی خواهید کرد.
تا اطالع بعدی ،سایر موارد دقیقا به صورتی که تا به امروز بوده است ،باقی می ماند.
این اقدام چه تاثیری بر روی مسافرانمان خواهد داشت ؟
مسافران ما از هواپیماهای ایرباس  A-340-300در سه کالس پروازی با چیدمان  30صندلی در بیزنس
کالس 21 ،صندلی در پریمیوم اکونومی و  224صندلی در کالس اکونومی لذت خواهند برد .آنها هواپیماهای
جدیدی را با ظاهری هیجان انگیز تجربه خواهند کرد.
به زودی تیم فروش ایرفرانس ک.ال.ام میزبان شما در سمینار ویژه آژانس های هواپیمایی خواهند بود و
اطالعات تکمیلی در این زمینه را در اختیارتان خواهند گذاشت.
با کمک شما و تیم فروش و بازرگانی ایرفرانس ،ما به سرویس دهی بهتر به مسافران و آغاز موفقیت آمیز
شرکت جدید  Joonمتعهد می مانیم.
با آرزوی موفقیت و به امید دیدار،
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