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Prodeje letenek mírně rostou. Letuška.cz pozoruje opět změněné 
chování zákazníků. 

Praha, 12. listopadu 2020 – Zájem o letenky roste. Tahounem jsou české firmy.   

Společnost ASIANA, která provozuje cestovní portál Letuška.cz, zaznamenává v podzimních 
měsících mírný růst prodeje letenek. „Od začátku října dochází k oživení poptávky po 
letenkách, a to zejména v korporátní sféře. Řadu neodkladných akBvit nelze přenést do 
výhradně digitálního prostoru a zájem o cestování letadly tak stoupá,“ říká Josef Trejbal, 
ředitel letenkového portálu Letuška.cz. 

Podniky poptávají letecká spojení, protože potřebují vyslat svoje pracovníky na montáže nebo 
do zahraničních poboček. „Nejžádanějšími desBnacemi pro pracovní cesty jsou nyní Kyjev, 
Stockholm, Paříž, Moskva a Dakar,“ říká Trejbal.   

Za zájmem o letecké cesty stojí také výhodná letecká spojení do exoPckých desPnací, kam 
Češi rádi na podzim cestují, jako jsou Dubaj, Maledivy, Zanzibar a další. „Cestující si již zvykli 
na nutnost testů, které se staly součásO našich životů, a nenechají se jimi odradit,“ doplňuje 
Trejbal. 

Letecké společnosP se snaží povzbudit poptávku nejen nízkými cenami. Změny termínů 
zdarma byly dříve umožňovány pouze u dražších tarifů. Dnes jsou flexibilní pravidla stále 
běžnější a týkají se letenek na lety většiny leteckých společnosV. V nabídce prodejců letenek 
je nově také cestovní pojištění, které zahrnuje výlohy na léčení nebo zrušení cesty z důvodu 
onemocnění COVID-19 nebo znemožnění návratu kvůli karanténě. „Smyslem nových opatření 
je umožnit cestovatelské veřejnosB rozhodnout se o koupi letenky s pocitem bezpečí,“ dodává 
Trejbal.  
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O společnosP ASIANA a portálu Letuška.cz 
Společnost ASIANA byla založena v roce 1993. Její portál Letuška.cz byl spuštěn v roce 2001 
jako první online prodejce letenek v České republice a střední a východní Evropě. Letuška.cz 
se stala prvním úspěšným start-up ve svém oboru v ČR a naučila Čechy nakupovat letenky 
přes internet. ASIANA patří rovněž mezi nejvýznamnější poskytovatele cestovních služeb pro 
korporátní klienty. Divize ASIANA MICE se věnuje organizaci eventů, konferencí, 
teambuildingových akPvit pro tuzemské firmy, nadnárodní korporace i zahraniční subjekty. 
Jazykové pobyty a studium v zahraničí ASIANA nabízí prostřednictvím portálu Study.cz. 


