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Uma rede mundial esperando por você

Os vôos internacionais não representam um desafio até você 

aterrissar. É onde a rede de aeroportuários da Jeppesen pode 

ajudar. Você sabe o que esperar, independente do seu destino, 

com agentes da melhor qualidade, que fornecem serviços de  

classe mundial.

Nas mãos da Jeppesen no mundo todo

Os aeroportuários preferenciais da Jeppesen estão localizados no mundo todo. Sempre que você voar, estaremos lá na 

aterrissagem. Isso significa nenhuma surpresa e nenhum problema. Para monitorar o desempenho de todos esses 

aeroportuários, a Jeppesen tem equipes dedicadas de relacionamentos aeroportuários na Califórnia, Ohio, Londres, Dubai e 

Pequim. Somos regionalmente focados para podermos resolver quaisquer problemas ou preocupações que você possa ter 

em tempo real.

Serviços aeroportuários da Jeppesen

 • Serviços completos para todas as aeronaves particulares, desde as menores até as maiores estruturas comerciais

 • Procedimentos alfandegários e imigratórios simplificados para manter seus passageiros em movimento

 • Catering—em qualquer estilo

 • Segurança—para sua aeronave e seus passageiros

 • Crédito estabelecido

A associação é conquistada

Os aeroportuários preferenciais da Jeppesen são submetidos a amplas avaliações antes de poderem se juntar à rede. Eles 

estão sujeitos a avaliações constantes para assegurar que atendem aos nossos padrões. As áreas de avaliação incluem:

 • Treinamento e experiência da equipe

 • Qualidade e local das instalações

 • Serviços a clientes

Na Jeppesen, sabemos que o que acontece em terra pode afetar positiva ou negativamente a sua viagem. Por esse motivo, a rede 

de aeroportuários da Jeppesen assegura que seu tempo em terra transcorra de forma tão tranqüila quanto seu tempo no ar.

 • Equipamentos

  • Preços competitivos

 • Linha de crédito

 • Operações com combustíveis

 • Comunicação em inglês

 • Conhecimento da área local

Entre em contato com a Jeppesen
Américas e Austrália
877.537.7487 or 408.963.2000
Fax: 408.961.5362
E-mail: ifs@jeppesen.com

jeppesen.com/itp

Europa e Ásia
+ 44 1293 842403 
Fax: + 44 1293 842440
E-mail: ifs_eur@jeppesen.com  

Oriente Médio e África
+ 971 4 213 4862
Fax: + 971 4 299 7052
E-mail: ifs_dxb@jeppesen.com  


