Sibiu, 07.01.2018
COMUNICAT DE PRESĂ
Rezultate frumoase în anul 2018 pentru Aeroportul Internațional Sibiu

Anul 2018 a fost un an al premierelor pentru Aeroportul Internațional Sibiu, care
și-a pus amprenta în mod pozitiv asupra dezvoltării aeroportului sibian, consolidând
poziția și rolul acestuia în regiune, prin performanțele înregistrate.
Anul 2018 a adus cifre record la Aeroportul Internațional Sibiu, fiind înregistrat
un număr total de 700.353 de pasageri, cu o creștere semnificativă de +31,32% față de
anul 2017, când au fost înregistrați în total 533.306 pasageri. Astfel, în anul 2018 s-a
depășit pentru prima dată pragul de 700.000 de pasageri care au tranzitat aeroportul
din Sibiu.
Numărul pasagerilor înregistrați în primul semestru al anului 2018 (perioada
ianuarie – iunie) a atins pragul de 268.000 de pasageri, depășindu-se astfel nivelul de
trafic realizat în anul 2014, respectiv 250.431 pasageri.
Mai mult, în perioada ianuarie – septembrie 2018, peste 517.000 de pasageri au
ales serviciile aeroportului din Sibiu, astfel încât la finalul primelor 9 luni ale anului 2018
a fost depășit nivelul total de trafic realizat pe Aeroportul Internațional Sibiu în anul 2016,
respectiv 390.417 pasageri.
De asemenea, în 2018 s-a atins un nou vârf al valului de călători într-o lună
calendaristică, în luna august fiind înregistrați peste 85.000 de pasageri îmbarcațidebarcați; tot în acest an au fost lansate zboruri directe spre 8 destinații, zborul spre Tel
Aviv conectând Sibiul pentru prima dată cu un oraș din afara Europei, iar începând cu
luna iulie 2018 Sibiul a fost reconectat de capitala României – București.
Anul 2018 a fost un an cu rezultate frumoase pentru Aeroportul Internațional
Sibiu, datorate în special pasagerilor care au ales să facă parte din povestea
aeroportului, companiilor aeriene partenere care s-au alăturat cu încredere dezvoltării
aeroportului din Sibiu, precum și întregii echipe care a răspuns pozitiv provocărilor de zi
cu zi, venind în întâmpinarea nevoilor pasagerilor care aleg zborul din Sibiu.
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