
AVIAREPS oferuje klientom 
innowacyjne, zintegrowane rozwiązania 
oraz strategiczne partnerstwo 
– mówi MICHAEL GAEBLER, założyciel firmy AVIAREPS, jej Prezes i Dyrektor Generalny 

Jakie były źródła powstania AVIA-
REPS?
– Nasza firma została założona w1994 ro-
ku. Pomysł był prosty – miał zapewnić po-
prawę wyników sprzedaży linii lotniczych 
na międzynarodowych rynkach. W tym 
czasie wiele linii prowadziło sprzedaż 
usług za granicą przez własne biura. Taka 
forma działania generuje koszty i  dodat-
kowo obciąża pracowników czynnościami 
administracyjnymi. Koszty i ograniczone 
doświadczenie dotyczące poszczególnych 
operacji zagranicznych hamują działania i 
obniżają efektywność, zwłaszcza w zakre-
sie sprzedaży, marketingu i public rela-
tions, które są kluczem do sukcesu w dzia-
łalności na rynkach zagranicznych. Świa-
domi tego problemu zdecydowaliśmy się 
przedstawić swoją propozycję liniom lotni-
czym szukającym opłacalnych rozwiązań.

– Siła AVIAREPSu polega na zapewnieniu 
klientom uproszczonej formy rozwoju 
rynku. Naszym sukcesem jest wydajność 
i zdolność do generowania dodatkowych 
przychodów, a rosnąca liczba turystów 
i powiązana z tym aktywna obecność w 
mediach stanowią wartość dla naszych 
klientów. Możemy to osiągnąć dzięki pra-
cownikom AVIAREPSu, którzy są lokalny-
mi ekspertami w swoich dziedzinach. Jako 
organizacja jesteśmy ukierunkowani na 
wyniki, co oznacza dla nas konieczność 
wywiązywania się z obietnic. Świadec-
twem naszej niezwykłej wydajności jest 
fakt, że wielu klientów rozszerza swoją 
obecność na innych rynkach zagranicz-
nych.

– Obecnie posiadamy 52 biura na wszyst-
kich kontynentach, w ponad 40 krajach na 
całym świecie. To sprawia, że AVIAREPS 
jest szybkim, skutecznym, profesjonalnym 
i najbardziej opłacalnym rozwiązaniem 
dla klienta szukającego pomocy w ekspan-
sji na rynkach międzynarodowych.

– Istnieje kilka kluczowych różnic między 
AVIAREPSem a naszymi konkurentami. 
Po pierwsze tylko AVIAREPS posiada 
własne biura i tylko AVIAREPS oferuje w 
pełni zintegrowaną globalną sieć cechują-
cą się jednolitymi standardami zawodowy-
mi i wielką kulturą korporacyjną, koncen-
trując się na kliencie i wynikach pracy. 
Nasi konkurenci działają korzystając czę-
ściowo z formy franczyzy lub porozumień 
rynkowych. Tym samym nie są w stanie 
zapewnić w pełni zintegrowanych rozwią-
zań takich jak AVIAREPS, z równym po-
ziomem gwarancji jakości. Po drugie, 
AVIAREPS jest jedyną międzynarodową 
firmą, o zintegrowanym działaniu, specja-
lizującą się w całej branży lotniczej,

Jaki jest obecny zakres działalno-
ści Pańskiej firmy?
– AVIAREPS rozpoczął działalność jako 
AirlineGSA, ale wkrótce rozszerzyliśmy 
usługi o marketing turystyczny i PR. 
Obecnie świadczymy także usługi finanso-
we, IT, e-commerce, digital marketing, 
zajmujemy się też promocją sprzedaży de-
talicznej. Ujmując to w skrócie – szukamy 
partnerów biznesowych, takich jak: linie 
lotnicze, hotele, wypożyczalnie samocho-
dów i inne powiązane podmioty, które chcą 
skutecznie rozszerzyć swoją międzynaro-
dową sprzedaż i działalność marketingo-
wą oraz zapewnić sobie fachową, profesjo-
nalną obsługę.

Co oznacza nazwa firmy?
– Nazwa AVIAREPS jest kontaminacją 
złożoną ze słów „Aviation Representation”. 
W tym znaczeniu nazwa kontynuuje dzie-
dzictwo organizacji, która współpracowała 
z liniami lotniczymi. Ale od tego czasu 
portfolio firmy znacznie się poszerzyło o 
turystykę, usługi noclegowe i podmioty 
promocji handlowej. Niezmiennie jeste-
śmy dumni z naszego ciągłego związku z 
lotnictwem, co odzwierciedla nazwa naszej 
firmy.

W jaki sposób linie lotnicze, firmy 
hotelowe itp. czerpią korzyści z 
Państwa usług?

Na których rynkach obecna jest 
firma AVIAREPS?

Czym różnicie się od konkuren-
cji?



turystycznej i hotelarskiej. Mówimy języ-
kiem tych wzajemnie połączonych branż. 
Rozumiemy ich potrzeby, trendy i wyzwa-
nia, a także jesteśmy w stanie zapewnić 
unikatowe i innowacyjne rozwiązania oraz 
strategiczne partnerstwo, osiągając pełne 
zadowolenie naszych klientów. 
Po trzecie, AVIAREPS dzięki naszemu 
profesjonalnemu zespołowi pracującemu 
w sieci własnych biur na całym świecie, 
jest w stanie zapewnić dobre połączenie lo-
kalnej wiedzy z najlepszą międzynarodo-
wą praktyką.
Można tak powiedzieć, że model bizneso-
wy AVIAREPS został stworzony na po-
trzeby naszych klientów i to oni są zawsze 
w centrum naszych działań.

wiązania e-commerce i digital marketingu 
w ramach każdego rynku, jaki reprezentu-
jemy. Łączymy innowację, technologię i 
komunikację, aby zapewnić najwyższy 
poziom usług z uwzględnieniem specyfiki 
rynku i potrzeb klienta.

– Z naszych usług mogą korzystać linie lot-
nicze, organizacje turystyczne (na pozio-
mie krajowym, regionalnym i lokalnym), 
lotniska, hotele i bazy noclegowe, atrakcje 
turystyczne, a nawet ważne festiwale lub 
wydarzenia. Początkowym krokiem jest 
opracowanie razem z nimi strategii działa-
nia, biorąc pod uwagę międzynarodowy 
rynek oraz bazując na ich dotychczasowej 
działalności. Chodzi nie tylko o kreowanie 
obecności takich organizacji na rynkach 
międzynarodowych, ale co ważniejsze za-
prezentowanie ich w taki sposób, by zachę-
cić do współpracy z nimi. Możliwość 
pomocy w rozwijaniu ich międzynarodowej 
pozycji i sukcesu jest ogromnym wyróżnie-
niem dla AVIAREPSu.

– Głównym, kluczowym elementem są 
ludzie. Cenimy ich pracę i zaangażowanie.
Dokładamy wszelkich starań by rozwijać 
umiejętności naszych kolegów i tworzyć 
długoterminowe relacje. Prowadzimy pro-
gramy International Management Tra-
inee dla studentów z najlepszych uczelni 
na świecie. Jest to 3-letni program, pod-
czas którego studenci mają możliwość 
pracy w biurach AVIAREPSu na wszyst-
kich kontynentach. Po zakończeniu kursu 
stają się menadżerami o międzynarodo-
wym doświadczeniu. Rozwijamy osobiste 
plany naszych zaangażowanych pracowni-
ków, wspierając ich rozwój. Doceniamy na-
szych kolegów jako najlepszych w branży.

Dziękujemy za rozmowę.

Jak wielu klientów ma AVIA-
REPS?
– Obecnie reprezentujemy ponad 100 linii 
lotniczych oraz 120 ośrodków turystycz-
nych i jednostek hotelarskich. Naturalnie, 
kogo i gdzie reprezentujemy całkowicie 
zależy od klienta i jego potrzeb, a każde 
działanie jest specjalnie dostosowane wła-
śnie do tych potrzeb.

Czy mniejsze firmy odczuwają, że 
poświęcają im Państwo tyle samo 
uwagi co tym większym?

– O, tak. Każde rozwiązanie jest dostoso-
wane do potrzeb indywidualnego klienta. 
Oczywiście, ilość działań podejmowanych 
dla każdego klienta jest inna i uzgodniona 
od początku współpracy, podobnie jak cele 
biznesowe oraz formy monitorowania i 
oceny naszej pracy. Kluczowym elemen-
tem tego procesu jest również posiadanie 
przez nas wyjątkowych specjalistów z od-
powiednimi atrybutami i umiejętnościami, 
z uwzględnieniem obszarów działania i po-
trzeb każdego klienta.

Jak AVIAREPS działa w sferze 
e-commerce i digital marketingu?

Jakie organizacje i firmy mogą 
korzystać z Państwa usług oraz 
jakie korzyści widzi Pan dla nich?

Co w waszej działalności jest pod-
stawą osiągania sukcesu?

– Dzięki starannie dobranej sieci specjali-
stów w tych obszarach zapewniamy roz-
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