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Μαδρίτη, 13.09.2018  

 

Η αεροπορική σύνδεση Μαδρίτης-Σαγκάης δημιουργεί ένα νέο προορισμό για 

επιχειρηματίες και τουρίστες 

 

Η ισπανική αεροπορική εταιρεία Iberia, έχει δρομολογήσει την πορεία της προς την Ασία, 

διευρύνοντας τον παραδοσιακό προνομιακό της προσανατολισμό στην Ευρώπη, τη Βόρεια 

και τη Νότια Αμερική. Με τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις από τη Μαδρίτη στη Σαγκάη και το 

Τόκιο, η Iberia διατηρεί τη δέσμευσή της και αυξάνει τη συχνότητα δρομολογίων από και 

προς την Ιαπωνία. Οι ασιατικές διαδρομές έχουν τοποθετηθεί στην κατάταξη των έξι πιο 

συχνών διαδρομών που πραγματοποιούνται από την αεροπορική εταιρεία. 

 

Η γενική διευθύντρια πωλήσεων της Iberia τονίζει ότι η εταιρεία δεν ενδιαφέρεται για το αν μία 

διαδρομή είναι μεγάλη ή μικρή αλλά για το όφελος που της αποφέρει και για το δίκτυο που 

δημιουργεί. Η διαδρομή από τη Μαδρίτη στη Σαγκάη αποτελεί σύνδεσμο μεταξύ Κίνας και 

Λατινικής Αμερικής και αντιστρόφως. Ο Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύων Μεγάλων 

Αποστάσεων, αποκαλεί την εταιρεία «New Iberia» και την ορίζει ως μία αεροπορική εταιρεία 

360 μοιρών, η οποία πετά προς οποιοδήποτε αεροδρόμιο στον κόσμο με προϊόντα και point-

to-point υπηρεσίες σύνδεσης. Υποστηρίζει ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη μία φορά κάθε τρία 

χρόνια να αυξάνει τη συχνότητα των δρομολογίων της, τον στόλο και φυσικά να αναπτύσσει 

το στρατηγικό της σχέδιο για να μπορεί να είναι βιώσιμη. Υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός 

επιβατών που ταξιδεύουν από τη Βραζιλία και τη Χιλή προς τη Σαγκάη μέσω της Μαδρίτης, η 

οποία χρησιμοποιείται ως εναλλακτική λύση έναντι των ΗΠΑ. Η διάρκεια του ταξιδιού είναι 

παρόμοια, αλλά αποφεύγεται η αμερικανική βίζα και επιπλέον η πτήση με την ίδια 

αεροπορική εταιρεία μειώνει τον κίνδυνο της απώλειας ανταπόκρισης. 

Η πτήση από τη Μαδρίτη στη Σαγκάη πραγματοποιείται χωρίς να έχει υπάρξει κάποιο 

πολιτιστικό ή διοικητικό πρόβλημα με τις κινεζικές αρχές ενώ επισημαίνεται ότι με αυτή την 

πτήση προωθείται και ο τουρισμός στην χώρα.  Για το check-in στο νέο Terminal 4 του 

αεροδρομίου της Μαδρίτης για πτήσεις προς τη Σαγκάη και το Τόκιο, ενεργοποιούνται ειδικοί 

μετρητές με σήμανση στα κινέζικα και τα ιαπωνικά. Δύο εργαζόμενοι κινεζικής καταγωγής 

βοηθούν τους ταξιδιώτες ενώ στο αεροδρόμιο Pudong της Σαγκάης, οι υπηρεσίες εδάφους 

απονεμήθηκαν με διαγωνισμό στην China Easter.  

 


