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Češi si oblíbili pohodlné cestování. Salónek Citigold Lounge na Letišti Václava
Havla Praha navštívilo již přes 32 tisíc klientů Citibank.
PRAHA – Oblíbenost pohodlného cestování, spojeného s návštěvou exkluzivních letištních
salónků před odletem, mezi Čechy neustále vzrůstá. Salónek Citigold Lounge společnosti
Citibank, umístěný v odletové hale Terminálu 2 na Letišti Václava Havla v Praze, zaznamenal
v loňském roce rekordních 14 427 návštěv klientů programu Citigold. Oproti roku 2012 se jedná
o více než 33% nárůst návštěvnosti klientů tohoto programu. Jedná se o vůbec první letištní
salónek tohoto typu, který byl na pražském letišti otevřen již v roce 2010. Od té doby zde
v pohodlí čekalo na svůj odlet již přes 32 tisíc klientů programu Citigold. Vzhledem k tomu, že
salónek je za poplatek přístupný také ostatním cestujícím, kteří nejsou klienty Citibank, je
celkový počet návštěv salónku Citigold Lounge ještě vyšší.
„Vstup do salónku Citigold Lounge patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější nebankovní benefity,
které Citibank svým klientům nabízí. Naši klienti oceňují zejména soukromí, které jim salónek
Citigold Lounge při jejich cestách do zahraničí nabízí,“ říká Veronika Špaňárová, ředitelka
retailového bankovnictví Citibank, a dodává: „Kromě toho je pro ně důležitá také možnost
parkování na letišti, které je zdarma součástí programu Citigold,a individuální bezpečnostní
kontrola, kterou procházejí zcela odděleně od ostatních cestujících a jejich průchod letištěm je
tak velmi rychlý a snadný.“
Mezi služby salónku Citigold Lounge, který je přístupný pro všechny klienty programu Citigold a
jejich doprovod zdarma, patří také možnost odbavení příručního zavazadla přímo v salónku
prostřednictvím elektronického kiosku, dále all-inclusive občerstvení, TV, Wi-Fi a denní tisk, ale
pohodlná je i individuální bezpečnostní kontrola, kterou procházejí zcela odděleně od ostatních
cestujících na letišti, čímž se vyhnou čekání a projdou rychle do neveřejné části letiště, ať už do
některého z obchodů, kaváren nebo rovnou do odletové čekárny.
„V uplynulém roce zaznamenal Citigold Lounge nejvyšší návštěvnost v září a říjnu, což lze
vysvětlit mimo jiné vyšší nabídkou levnějších leteckých zájezdů na konci léta a také s nárůstem
pracovních cest na začátku podzimu,“ doplňuje Veronika Špaňárová.
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Globální retailové bankovnictví Citi
Prostřednictvím svého strategického umístění v největších městech světa poskytuje globální retailové bankovnictví
Citi služby více než 100 milionům klientů v 36 zemích, a to v oblasti osobního, firemního a komerčního bankovnictví,
wealth managementu, hypotečních úvěrů a kreditních karet. Citi je globálně největším vydavatelem kreditních karet a
provozuje síť přibližně 3 800 poboček ve více než 700 městech světa.
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řadu finančních produktů a služeb včetně osobního bankovnictví a úvěrových produktů, firemního a investičního
bankovnictví, obchodování s cennými papíry, transakčních služeb a wealth managementu.
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http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.
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