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SPOROČILO ZA MEDIJE 
Zgornji Brnik, 9. junij 2016 
 
 

Kolikor spakiraš, toliko plačaš! 
 
Adria Airways z današnjim dnem na vseh rednih letih (JP) začenja s prvim 
korakom prenove svojih storitev. Po analizi zadnjih let namreč skoraj četrtina 
potnikov Adrie Airways potuje zgolj z ročno prtljago. Zato bodo od sedaj 
potnikom na voljo tudi letalske vozovnice, ki bodo vključevale le ročno 
prtljago in bodo ugodnejše od vozovnic, ki vključujejo oddano prtljago. To je 
prva sprememba v trendu razstavljanja produkta za potnike v želji, da potnik 
plača zgolj to, kar zares potrebuje. 
 
V Adrii Airways sledijo trendom v letalski industriji in potrebam sodobnega potnika, 
zato želijo potnikom omogočiti, da si vozovnico sami nadgradijo po lastni meri in 
potrebi. Prva novost je nakup vozovnice za potovanje samo z ročno prtljago. 
 
Tudi v Adrii Airways ugotavljajo, da skoraj četrtina njihovih potnikov na destinaciji 
prenoči največ dva dneva in jim zadostuje zgolj ročna prtljaga (do 8 kg), možnosti 
prevoza oddane prtljage (do 23 kg) pa ne izkoristijo.  
 
Z 9. junijem bodo tako potnikom Adrie Airways na voljo vozovnice, ki omogočajo 
potovanje le z ročno prtljago in bodo ugodnejše od vozovnic, ki vključujejo oddano 
prtljago. Zato od zdaj naprej tudi pri Adrii Airways velja – »Kolikor spakiraš, toliko 
plačaš!«  
 
Produkt bo v povezavi s First Minute ponudbo omogočil še cenejše potovanje pri 
nakupu vozovnice vsaj 8 tednov pred potovanjem (glede na razpoložljivost sedežev). 
 
Po nakupu vozovnice brez prtljage bodo potniki Adrie Airways še vedno imeli 
možnost dokupiti prvi kos oddane prtljage do 4 ure pred letom. To lahko storijo na 
spletnem mestu adria.si, v Klicnem centru za rezervacijo in prodajo letalskih 
vozovnic (booking@adria.si ali 01 369 1010) ali pred potjo na letališču.  
 
V duhu sporočila »Kolikor spakiraš, toliko plačaš« bodo v naslednjih dneh v OnAir 
Magazinu na adria.si na voljo video vodniki za pametno pakiranje, ki bodo 
svetovali kaj spakirati in kako izkoristiti velikost kovčka. Na voljo bodo tudi nasveti za 
vikend izlete in, poslovne poti, pa tudi kako spakirati prtljago malčkov.  
 
Adria Airways si bo še naprej prizadevala za dobre povezave po Evropi preko 
Slovenije in nadgrajevanje svojih storitev s ciljem približati se potrebam in željam 
sodobnega potnika. 
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