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Salónek Citigold Lounge na pražském letišti zaznamenal od svého otevření
na 16 tisíc návštěv klientů Citibank
PRAHA – Salónek Citigold Lounge společnosti Citibank Europe plc, umístěný v odletové hale
Terminálu 2 na letišti Praha-Ruzyně, zaznamenal od svého otevření v roce 2010 již 15 800
návštěv klientů programu Citigold. Vůbec první letištní salónek tohoto typu na pražském letišti
nabízí klientům a jejich doprovodu komfort při čekání na odlet. 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. Oblíbenost této služby mezi Čechy v poslední
době neustále vzrůstá, což potvrzují další salónky na pražském letišti, které otevírají po vzoru
Citibank i další společnosti.
„Z našich průzkumů vyplývá, že letištní salónek Citigold Lounge je vnímán jako nejlepší
nebankovní benefit, který Citi klientům nabízíme. Ti oceňují zejména soukromí, které jim
salónek Citigold Lounge při jejich cestách do zahraničí nabízí,“ říká Andrea Klímová, manažerka
marketingu Citibank a dodává: „Vedle toho je pro ně důležitá také možnost parkování na letišti
zdarma a individuální bezpečnostní kontrola, kterou procházejí zcela odděleně od ostatních
cestujících na letišti, čímž se vyhnou často velmi osobním a na veřejnosti nepříjemným
kontrolám.“
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, allinclusive občerstvení, TV, Wi-Fi a denní tisk. „Salónek Citigold Lounge mohou za poplatek
využívat také ostatní cestující, kteří nejsou klienty Citibank. Ze statistik návštěvnosti vyplývá, že
i mezi těmito cestujícími je o využívání salónku Citigold Lounge velký zájem,“ doplňuje Klímová.
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