Kraków, 22 maja 2019 r.

Informacja prasowa

Nowoczesne technologie Sabre dla LOT-u. Firmy podpisały porozumienie
Polskie Linie Lotnicze LOT i Sabre, wiodący dostawca technologii i rozwiązań IT dla branży
lotniczej i turystycznej, ogłosili odnowienie partnerstwa strategicznego. 22 maja 2019 r. w
Krakowie podpisano porozumienie dotyczące umowy dystrybucyjnej i dalszej współpracy w
zakresie wspólnego rozwijania zaawansowanych rozwiązań technologicznych dla polskiego
przewoźnika.
Porozumienie zapewnia przewoźnikowi dostęp do światowego rynku turystycznego za pośrednictwem
globalnego systemu dystrybucji Sabre, umożliwiając sprzedaż biletów przez 425 tysięcy biur podróży, agencji i
firm na całym świecie.
Ponadto nowa wersja oprogramowania Sabre AirCentre Flight Plan Manager, rozwijana wspólnie z
przewoźnikiem, zwiększa możliwość redukcji kosztów operacyjnych dzięki zoptymalizowanym planom lotów
i innowacyjnemu podejściu do kontroli kosztów.

- Dynamiczny rozwój wymaga innowacyjnych rozwiązań. LOT w ciągu ostatnich trzech lat nie tylko zwiększył
liczbę połączeń z 41 do 111, ale także podwoił liczbę swoich pasażerów. Jesteśmy liderem rozwoju w Europie
Środkowej i Wschodniej - mówi Rafał Milczarski, Prezes Zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT.
- W Sabre znaleźliśmy odpowiedniego i zaangażowanego partnera, z którym ściśle współpracujemy nad
rozwojem zaawansowanych technologicznie rozwiązań – dodaje Milczarski.
- Jesteśmy bardzo dumni, że naszym partnerem jest jedna z najbardziej ambitnych i przyszłościowo myślących
linii lotniczych w Europie – mówi Sean Menke, Prezes i CEO Sabre. - Dzięki jasnej strategii i silnemu
zaangażowaniu zespołu, LOT osiągnął olbrzymi sukces na przestrzeni ostatnich kilku lat. Z przyjemnością
czekamy na kontynuację naszej satysfakcjonującej współpracy. Chcemy też odkrywać nowe obszary, gdzie za
pomocą naszej technologii możemy wspierać rentowny wzrost i dalsze sukcesy LOT-u – podkreśla Menke.

- Dostarczane przez Sabre zaawansowane rozwiązania technologiczne tworzą pole do współdziałania na

wielu płaszczyznach. Na przykład Sabre Travel Network dostarcza nam technologię w zakresie dystrybucji
oferty LOT-u, czyli automatycznego połączenia taryf lotniczych, dostępności miejsc oraz rozkładu. Pozwala to
na
sprzedaż
biletów
oraz
usług
dodatkowych
w najwyższych dostępnych standardach
– dodaje M
 ichał Fijoł, Członek Zarządu ds. Handlowych w Polskich Liniach Lotniczych LOT.
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Sabre inwestuje w Krakowie
Współpraca z LOT-em ma przyczynić się również do rozwoju działalności Sabre w Polsce. Firma w najbliższym
czasie planuje rozbudowanie centrum rozwoju oprogramowania, które od ponad 18 lat działa w Krakowie.
Podczas spotkania Sebastian Drzewiecki, nowy dyrektor zarządzający Sabre, ogłosił przeniesienie
polskiego biura do nowoczesnego budynku - Tischnera Office. Nowe miejsce zapewni krakowskim specjalistom
IT komfortowe warunki pracy oraz pomieści większą liczbę pracowników.

- Cieszę się, że mogę rozpocząć swój czas w Sabre tak ekscytującą inicjatywą, która jeszcze bardziej poprawi
środowisko pracy naszego zespołu i przygotuje nas do dostarczania innowacyjnych produktów dla naszych
klientów – komentuje S
 ebastian Drzewiecki.
Polskie Linie Lotnicze LOT
Polskie Linie Lotnicze LOT to nowoczesny przewoźnik łączący Europę Środkową i Wschodnią ze światem. W 2018 roku
LOT przewiózł 8,9 mln pasażerów, o dwa miliony więcej niż rok wcześniej. LOT rocznie zapewnia komfortową podróż w
ramach 111 połączeń na świecie. W ofercie są bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w: Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Japonii, Korei Południowej, Singapurze, Indiach i na Sri Lance. Polski przewoźnik
konsekwentnie zwiększa częstotliwość i poprawia ofertę na tych kierunkach, wzmacniając tym samym swoją pozycję na
rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Połączenia dalekiego zasięgu obsługuje Boeingami 787 Dreamliner, jednymi z
najnowocześniejszych szerokokadłubowych samolotów świata. Polski przewoźnik w 2019 r. obchodzi 90. rocznicę
powstania. LOT jest jedną z najbardziej międzynarodowych i rozpoznawalnych polskich marek.
Sabre
Firma Sabre Corporation jest wiodącą firmą technologiczną dla branży turystycznej. Rozwiązania dostarczane przez Sabre
- oprogramowanie, systemy rezerwacyjne czy systemy dostępne na urządzenia mobilne - są używane przez setki linii
lotniczych i tysiące hoteli. W Krakowie od 2000 roku działa globalne centrum rozwoju, Sabre Polska, zatrudniające około
1540 osób. Polscy programiści odpowiadają za kluczowe projekty dla całej firmy, w tym za wytwarzanie produktów dla
branży biur podróży oraz rozwiązania wspierające funkcjonalność linii lotniczych.
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