Oman Air & Europcar lançam Parceria para premiar Membros Sindbad

Muscat 6 de junho de 2016: Sindbad, o programa Passageiro Frequente da Oman Air e a Europcar,
empresa líder no aluguer de automóveis na Europa e um dos principais players na mobilidade,
anunciaram hoje uma nova parceria.
Os Membros Sindbad serão agora premiados com 500 milhas sempre que recorrerem ao aluguer de
um veículo através da Europcar. Para tal basta fornecer o número Sindbad no momento da reserva
com a Europcar e apresentar o cartão de membro associado ao recolher o seu automóvel.
Os Membros Sindbad beneficiarão dos serviços de mobilidade Europcar, uma das maiores redes de
aluguer automóvel, presente em mais de 140 países e multipremiada, particularmente no Médio
Oriente pelos World Travel Awards desde 2005.
A propósito desta nova parceria, Mohammed Mubarak Al Shikely, Vice-Presidente de Marketing da
Oman Air, declarou: "Estamos muito satisfeitos em anunciar esta parceria com a Europcar e
agradados por oferecer mais opções aos nossos membros Sindbad por forma a melhorar a sua
experiência de viagem”.
O Vice-Presidente do Marketing acrescentou ainda: "A Oman Air está empenhada em superar as
expetativas em nome dos nossos clientes, dando-lhes mais oportunidades de ganhar milhas e esta
nossa nova parceria com a Europcar demonstra bem como aumentamos continuamente a panóplia
de benefícios que lhes oferecemos”
Também Marcus Bernhardt, Chief Commercial Officer da Europcar, fez questão de referir:
"É com grande entusiasmo que encaramos esta nova parceria no Médio Oriente, com o Programa de
Passageiro Frequente Sindbad da Oman Air, que vem consolidar a nossa presença nesta área do
globo, o dinamismo do turismo, especialmente para os países europeus, e representa uma
oportunidade de conquistarmos novos clientes e de lhes proporcionarmos uma recompensa
interessante”.
-FIM-

Sobre a Oman Air
A Oman Air é a companhia aérea bandeira do Sultanato de Omã e um Companhia Aérea Oficial 4
Estrelas (Skytrax 2011).
Fundada em 1993, tem testemunhado um forte crescimento, desde então, e desempenhado um
papel determinante em fazer de Muscat um hub importante no Médio Oriente, apoiando os setores
comercial, industrial e de turismo.
A companhia aérea opera voos diretos internacionais de Muscat para Abu Dhabi, Bahrain, Doha,
Dubai, Jeddah, Riade. Jeddah, Dammam, Madina, Teerão e Kuwait, na região do Golfo, bem como
Cairo, Beirute e Amã, no seio da região alargada Médio Oriente/Região de África.
A Oman Air voa para onze destinos na Índia (Goa, Mumbai, Chennai, Kochi, Thiruvananthapuram,
Hyderabad, Delhi, Lucknow, Bangalore, Kozhikode e Jaipur); Chittagong e Daca, em Bangladesh;
Karachi, Islamabad e Lahore, no Paquistão; Kathmandu no Nepal, e Colombo, no Sri Lanka.
A companhia aérea também voa para Bangkok, Singapura, Kuala Lumpur, Manila, Jacarta, Zanzibar
e Dar Es Salaam.
Os destinos europeus da Companhia são Londres, Milão, Munique, Frankfurt, Paris e Zurique. Os
destinos domésticos, por sua vez, são: Salalah, Khasab, Duqum e Sohar.
Atualmente a frota da Oman Air é composta por quatro Boeing 787 Dreamliners, seis Airbus

330300s, quatro Airbus 330200s, cinco Boeing 737900s, 18 Boeing 737.800, um Boeing 737.700 e
quatro jatos EMBRAER 175. Nos próximos anos juntar-se-ão à frota mais quatro Dreamliners. Em
2018, espera-se que a dimensão da frota da Oman Air atinja as cerca de 57 aeronaves, aumentando
para 70 aeronaves por volta de 2020.
Os interiores da frota Oman Air destacam-se por incluir uma First Class Mini Suite, que oferece a
cada um dos seis passageiros de Primeira Classe um acesso direto ao corredor e cuja cadeira se
converte no mais longo assento lie flat dos céus. Os lugares da Business Class do A330 fornecem
acesso direto ao corredor, amplo espaço de arrumação e as mais recentes comodidades
tecnológicas. Os lugares da Classe Económica ostentam apoios de cabeça e de pernas ajustáveis,
assim como espaço generoso para as pernas e cotovelo. Cada encosto de cadeira apresenta
sistemas de entretenimento de ponta a bordo, com telas individuais, áudio e vídeo, mediante pedido,
e TV via satélite em direto. Acresce ainda que a Oman Air foi pioneira tanto no rádio móvel como na
ligação à Internet a bordo dos seus voos, estando disponível em todas as três classes.
A companhia inaugurou novos e sumptuosos lounges para a Primeira Classe e para a Classe
Executiva, no Aeroporto Internacional de Muscat, com áreas calmas e elegantes de relaxamento,
tratamentos de spa complementares e jantar à la carte.
É de salientar ainda que as instalações de check-in premium e um serviço de Primeira Classe de
limusina “lounge-aeronave” são oferecidos aos passageiros, em Muscat.
www.omanair.com

Sobre o Grupo Europcar
O Grupo Europcar é uma sociedade cotada na Euronext Paris (EUCAR). A Europcar é a líder
europeia no aluguer de veículos e um dos principais atores no setor da mobilidade. Presente em
mais de 140 países, o Grupo disponibiliza aos clientes uma das maiores redes de estações, quer
através de operações diretas, quer através de franchises e outras parcerias. A Europcar opera em
todo o mundo com as insígnias Europcar® e InterRent®, a sua marca low-cost.
O Grupo coloca os clientes no centro da sua missão pois são o motor de desenvolvimento e
inovação da oferta de serviços da empresa. Todos os 6.000 colaboradores Europcar estão
empenhados na satisfação dos clientes.
O "EuropcarLab" foi criado para responder às crescentes necessidades de mobilidade através da
inovação e de investimentos estratégicos, como os da Ubeego e E-Car Club.
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