
Turkish Airlines behaalt in eerste vijf maanden
2018 hoogste laadfactor ooit
Luchtvaartmaatschappij bereikt historische laadfactor van 80,7
procent

Uit de verkeersresultaten van mei 2018 blijkt:

- Dat het totaal aantal vervoerde passagiers met 4 procent steeg naar 6,1 miljoen. De laadfactor

bedroeg in mei 78,6 procent.

-  Dat de totale laadfactor in mei steeg met 1 procentpunt, met een capaciteitstoename van 3,6

procent (Available Seat Kilometer). De internationale laadfactor steeg met 1,7 procentpunten

naar 78 procent en de binnenlandse laadfactor bedroeg in mei 83 procent.

 



OVER TURKISH AIRLINES (NL)

Over Turkish Airlines:

Turkish Airlines, lid van de Star Alliance,werd in 1933 opgericht met een vloot van vijf toestellen. Inmiddels heeft de
luchtvaartmaatschappij een vloot van 328 (passagiers- en vracht)vliegtuigen envliegt het naar 302 bestemmingen
wereldwijd, waarvan 253 internationaal en 49binnen Turkije, in 121 verschillende landen. Meer informatie over
TurkishAirlines is te vinden op de officiële website www.turkishairlines.com of via Facebook, Twitter, Youtube,
Linkedin en Instagram.

-  Dat de hoeveelheid vervoerde vracht en post hard bleef stijgen met een toename van 22

procent ten opzichte van mei 2017. De belangrijkste bijdragen voor de groei zijn binnenlandse

vluchten met een stijging van 35 procent, vluchten naar het Midden-Oosten met een stijging van

31 procent, vluchten naar Noord-Amerika met een stijging van 29 procent, vluchten naar

Europa met een stijging van 24 procent en vluchten naar Afrika met een stijging van 22 procent.

 

-  Dat Noord-Amerika, Afrika en het Verre Oosten in mei een laadfactorgroei lieten zien van

respectievelijk 5 procentpunten, 3 procentpunten en 1 procentpunt.

Uit de verkeersdata van januari-mei 2018 blijkt:

-  Dat tussen januari en mei de vraag en het totale aantal passagiers steeg met respectievelijk 17

en 19 procent vergeleken met dezelfde periode het jaar daarvoor. Het totale aantal passagiers

bedroeg 29,3 miljoen.

 

-  Dat de totale laadfactor tussen januari en mei toenam met circa 5 procentpunten naar 80,7

procent, de hoogste laadfactor in de geschiedenis van Turkish Airlines. De internationale

laadfactor steeg met 5 procentpunten naar 80 procent; de binnenlandse laadfactor steeg met 2

procentpunten naar 85 procent.

 

-  Dat de vracht- en postafdeling in de eerste vijf maanden 30 procent actiever was en 545

duizend ton aan vracht vervoerde. De grootste toename vond plaats in mei.

De resultaten van deze eerste vijf maanden van 2018 geven Turkish Airlines het volste

vertrouwen dat ook het hoogseizoen positief zal verlopen.

http://www.instagram.com/turkishairlines
https://www.linkedin.com/company/turkish-airlines
https://www.youtube.com/user/TURKISHAIRLINES
https://twitter.com/TurkishAirlines
https://www.facebook.com/turkishairlines
http://www.turkishairlines.com/


Over Star Alliance:

Het Star Alliance-netwerk werd opgericht in 1997 als de eerste echt wereldwijd opererende luchtvaartalliantie die
internationale reizigers een wereldwijd bereik van bestemmingen, erkenning en naadloze diensten biedt. De
acceptatie van Star Alliance door de markt wordt onderkend door diverse onderscheidingen, waaronder de ‘Air
Transport World Market Leadership Award’ en ‘Best Airline Alliance’, uitgereikt door zowel Business Traveller
Magazine als Skytrax. De gezamenlijke luchtvaartmaatschappijen bieden meer dan 18.450 vluchten per dag naar
1.300 luchthavens in 190 landen. Star Alliance Connecting Partner, Juneyao Airlines, verzorgt aanvullende
aansluitende vluchten.
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