
C
onduce o multina țională 
și, în ace lași timp, are o 
mică afacere. A cest lucru 
îi permite lui Andrei T. 
(39 de ani) să facă par-
te dintr-o categorie de 
„public-țintă pentru tot ce 
înseamnă piața locală de 
lux“. Inclusiv închirieri de 
avioane sau de iahturi. „În 
România, lucrurile sunt 
împărțite între cei care își 

cumpără un avion sau un iaht și cei care închiriază. Pen-
tru mine, de exemplu, este mai confortabil să închiriez, 
mai ales că întreținerea, în oricare din cele două cazuri, 
nu este deloc ușoară“, rezumă el. Punctual, pentru com-
paniile care dezvoltă servicii în zona avioanelor, cei mai 
mulți clienți vin din sectorul corporate, managerii prefe-
rând acest mod de transport fie pentru a vizita un teren pe 
care vor să facă o investiție, fie pentru a ajunge la un anu-
mit eveniment. Este o piață care a crescut în ultimii zece 
ani, odată cu schimbarea culturii de business, peste tot în 
Europa, potrivit datelor furnizate de companii, singurele 
stagnări fiind înregistrate între 2009 și 2012. Iar prețul pe 
care un client îl plătește este direct proporțional cu „luxul 
interior și mărimea aeronavei“, calculat pentru o oră sau 

Lux de 
închiriat

Mai strânşi la pungă faţă de anii trecuţi, cei mai 
avuţi români nu renunţă la standarde. Merg 

la petreceri în limuzine împrumutate și pleacă 
în vacanţe sau la întâlniri de afaceri cu iahturi, 

respectiv avioane închiriate.
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pentru o cursă. „În cazul elicopterelor, prețurile încep de 
la 700 euro pe oră pentru trei pasageri și ajung la 8.000 
euro pe oră pentru un elicopter de opt pasageri, dotat la 
standard VIP“, spune Alin Todea, business development 
manager Rent Helicopters.

Cât despre o cursă charter VIP pe ruta București-
Izmir-București, pentru doi pasageri, cu staționare patru 
ore la Izmir, costurile pentru client ajung la 10.400 euro. 
Tariful include însoțitor de bord, standard VIP, catering 
și toate taxele de aeroport. Dacă destinația este mult mai 
îndepărtată, costurile depășesc 50.000 de euro. Concret, 
o cursă București-Dubai, cu staționarea aeronavei la 
destinație, costă aproximativ 65.500 euro. Și exemplele 
pot continua. Un public deosebit pentru companiile care 
închiriază avioane este 
reprezentat de clienții din 
străinătate. În cazul Rent 
Helicopters, aceștia aduc 
circa 20% din comenzi. Pe 
de o parte, sunt companii 
care au platforme la Ma-
rea Neagră sau investiții 
în România și vor să le vi-
ziteze, iar pe de alta, sunt 
cei care solicită soluții în 
alte țări. „De exemplu, au 
fost transportați astfel cu 
elicopterul executivi de 
la Nokia, din Finlanda, care, fiind la vânătoare în Rega-
tul Unit, aveau nevoie de un transport rapid la aeroportul 
Heathrow din Londra pentru a prinde avionul. Sau, Chris 
Hale, producătorul de la Top Gear, a avut nevoie de un eli-
copter pentru două ore de filmare în Albania“, detaliază 
managerul Rent Helicopters. 

Nu la fel stau lucrurile în cazul închirierii unui iaht, 
serviciu relativ nou în piața românească, un business se-
zonier, „înghețat“ în perioada rece, cu bugete calculate de 
la câteva mii la câteva sute de mii de euro pentru clienți. 

„Prețurile diferă în funcție de mărimea ambarcațiunii, 
capacitatea acesteia de a caza un anumit număr de per-
soane la bord, de vechimea acesteia și de perioada de 
timp solicitată spre închiriere. Avem clienți care închiri-
ază ambarcațiuni pentru croaziere de agrement, pentru 
o săptămână sau două, în Grecia, Croația, Turcia, Italia, 
Malta sau Caraibe“, punctează Irina Ambrozie, manager 
Yacht Charter. |

65
mii euro
este prețul pe care 
unele companii îl 
cer pentru o cursă 
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