MEDIATIEDOTE 16.1.2017/ JULKAISUVAPAA HETI

Euroopan ensimmäinen kauppakeskuslentoparkki avautuu Vantaalle
kauppakeskus Jumboon 16.1.2017 klo 12.00 laajentaen lentomatkustajille
tarjottavat palvelut Helsinki-Vantaalla täysin uudelle tasolle
Eurooppalaisia lentokenttiä on pitkään moitittu tuotteiden ja palveluiden ylihinnoittelusta. Siihen on
pian tulossa mukava muutos, sillä Tuusulan Majavantiellä vuosi sitten 11.1.2016 kaukolentoparkin
avannut GoParking Oy avaa Euroopan ensimmäisen kauppakeskuslentoparkin Suomen myynniltään
suurimpaan Kauppakeskukseen Jumboon 16.1.2017 klo 12.00. Lennoille lähteville ja palaaville
asiakkaille on tämän myötä tarjolla Jumbon yli 120 erikoisliikkeen kattavat palvelut kauppojen
aukioloaikoina ja mikä hienointa luonnollisesti normaaleilla vähittäiskaupan hinnoilla.
GoParkingin tavoite on ollut alusta alkaen toimia asiakaspalveluhenkisimpänä lentopysäköintinä ja
digitalisaatiota toiminnassaan laajasti edistävänä yrityksenä. Parkkiasiakkaat voivat hyödyntää
matkansa eri vaiheissa GoParkingin innovatiivisia varaus-, lähtö- ja paluutietojärjestelmiä. Ne
hyödyntävät Finavian tuottamaa lentotieto-, matkatavarahihna-, yms dataa.
Kauppakeskuslentopysäköintikonsepti viedään itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
myös muualle Skandinaviaan tämän vuoden aikana. Lisäksi selvitellään mahdollisuutta avata
kauppakeskuslentoparkit Dubaihin ja Teheraniin.
PALVELUN KUVAUS
GoParkingin osaava ja asiakasystävällinen henkilökunta auttaa kaikissa parkkeeraukseen sekä
lentokenttäkyyditykseen liittyvissä asioissa. Kuljetus Jumbosta kentälle ja takaisin on ilmainen.
Kuljetamme asiakkaat ykkös- tai kakkosterminaalin eteen. Asiakas on siten vain muutamalla askeleella
lähtöselvityksessä. Paluu tapahtuu kakkosterminaalin edestä omalta laituripaikaltamme 27. Tämä on
erityisen miellyttävää talvisaikaan ja sadekelillä. Tavoite onkin tehdä lentokenttäparkkeerauksesta
matkan helpoin osuus. Parkin sijainti on erinomainen aivan lentokentän kupeessa Jumbon
kauppakeskuksen 5:ssä kerroksessa. Kuljetus lentokentälle lähtee ja saapuu Jumbon kolmostason
taksitolpalta. Pyydämme aina jo varausvaiheessa arviota asiakkaalta parkille saapumisesta, jolloin
myös parkin päästä lähtevä kuljetus on erittäin ripeä. Seuraamme lisäksi digitaalisesti asiakkaidemme
paluulentoja, jonka ansiosta asiakas ei joudu odottelemaan matkalta palatessa kuljetusta kentällä
vaan, häntä ollaan vastassa lämpimällä autolla. GoParkingin asiakkaana välttää turhat odottelut.
Toiminnan ollessa ympäri vuorokautista 24/7 asiakas voi milloin vain soittaa
asiakaspalvelunumeroomme +358449882560, kun on mitä tahansa kysyttävää toiminnastamme.
Lähtiessä ja palatessa asiakkaiden käytettävissäsi ovat kaikki Jumbon kauppakeskuksen monipuoliset
palvelut kauppojen aukioloaikojen puitteissa.
Medioille on varattu mahdollisuus haastatteluiden tekoon Jumbon promootioaulassa klo 11:30 alkaen.
Tervetuloa!
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