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GoParking laieneb Eestisse ja avab lennujaamaparkla!
Samal ajal käivitatakse Soomes GoParking Helsinki Airport lennujaamaparklas Tuusulas
VIP-parklateenus.
Lennujaamaparkimise ettevõte GoParking jätkab kasvamist.
Järjest suurenevat populaarsust nautiv lennuparkla lahendus, mis toimib Helsinki-Vantaa
lennuparklas kaubanduskeskuses JUMBO, Sammonmäel Tuusulas ja Lappeenrannas, on nüüd toodud
Tallinna Lennujaama.
GoParking Tallinn Airport müügisüsteem avatakse 26.10.2018 ja esimesed kliendid on teretulnud 2.
11.2018. lennuvälja kõrval Ülemiste Citys asuvasse uude parkimismajja Sepise 8, mis asub vaid 350
kaugusel lennujaamast.
Samaaegselt laieneb septembri alguses avatud GoParking Helsinki Airport parkla teenuste valik, kui
28.10.2018 käivitatakse seal uus VIP-teenus. VIP-teenuses pargitake klientide autod Siirtohallit OY
poolt imporditud kerghalli, reisijad toimetatakse stiilse esindusauto või minibussiga lennuväljale ja
reisilt tulles tagasi parklasse, otse auto kõrvale.
GoParking Tallinn Airport parkla ja Helsinki Airport parkla toimib ettetellimise põhimõttel.
Helsinki Airport VIP-parkla on eriti mõeldud reisivate seenioride, lastega perede, golfarite ja
suusareisijate teenindamiseks, kelle mugavust suurendab võimalus tõsta suuremgi pagas otse
autost autosse lennujaama minnes ja sealt tulles.
GoParking lennuväljaparklad on kiire ja soodne lahendus kõigile lennureisjatele!
GoParking OY avas Euroopa esimese kaubanduskeskuses asuva lennujaamaparkla 16.01.2017.
JUMBO-keskuses.
Helsinki-Vantaa lennureisijad on JUMBO-lennujaamaparkla hästi vastu võtnud, korduvkasutajate arv
järjest kasvab.
Kaubanduskeskuses pakuvad lahkuvatele ja saabuvatele reisijatele oma teenuseid üle 120 erineva
kaubandus-, teenindus- ja meelelahutusettevõtte.
Eriti on just kaugemalt saabunud reisijad kasutanud kaubanduskeskuse Jumbo ja hotelli Flamingo laia
teenustevalikut õnnestunud reisi ühe osana.
18.7.2018 avati GoParking Lappeenranta Airport, mis asub vaid 100m kaugusel terminali peauksest ja
7.9.2018 GoParking Helsinki Airport Tuusula, mis asub lennukivaatlejate poolt armastatud
Lemminkäise kalju vahetus läheduses.
GoParking Tallinn Airport avab ettevõttele uksi Euroopa lennuväljadele
GoParking Jumbo on tominud suurepärase visiitkaardina ja ukseavajana uutele lennujaamaparklatele
nii kodu- kui välismaal. Ettevõtte juhatuse eesmärgiks on avada edaspidi 4-6 uut GoParking
lennujaamaparklat aastas EL maade suuremate lennuväljade vahetus lähetuses.
Kliendid võivad teha broneeringuid oma auto parkimiseks sügise ja talve reiside ajaks aadressil
www.goparking.fi ja www.goparking.ee.
Uus Tallinna lennujaamaparkla teenindab eriti hästi nii Eesti kui ka Peterburi regiooni kliente, aga
samuti soomlasi, kuna Tallinna lennujaama kaudu on mitmekülgne sihtkohavalik ja pakutakse
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otselende kohtadesse, kuhu Helsinki-Vantaa lennuväljalt lendusid veel ei ole. Samuti leiab RyanAiri
kaudu eriti soodsaid reise ka mitmetesse tuttavatesse sihtkohtadesse.
Lisaks GoParking broneerimislehele saab parkimist reserveerida ka Aegean, airBaltic, Blue Air,
Norwegian, Ryanair, TAP Portugal ja Transavia broneerimislehtede kaudu ehk mugavalt ja
samaaegselt lennupiletite ostmisega.
GOPARKING HELSINKI AIRPORT VIP –TEENUSED AVATAKSE 28.10.2018
GoParking soovib pakkuda lennureisijatele häid ja ettebroneeritavaid VIP-teenuseid ka
suurema pagasiga reisides. Ja mis saab olla veel mugavam, kui jätta auto vihma, tuisu või ka põletava
päikese eest kaitsvasse kerghalli.
GoParking eesmärk alates loomisest, on olnud lennuväljade kliendisõbralikumaks muutmine ning
parkimise kui ka muude teenuste digitaalne edendamine.
Parkimiskliendid võivad oma reisi eri faasides kasutada GoParking innovaatilisi reserveerimise- ja
reisiinfolahendusi, mis töötlevad lennuväljaoperaatorite poolt loodud lendude, pagasi liikumise jm
andmeid.
TEENUSE KIRJELDUS
Veebipõhise reserveerimise järel saab klient broneeringu kinnituse vajaliku infoga.
GoParking sõbralik ja oskuslik personal aitab kliente kõigis parkimise ja lennuväljatransfeeridega
seotud küsimustes.
Reisijate transport parklate GoParking Jumbo ja GoParking Helsinki Airport ning lennujaama vahel on
teenuse lahutamatu osa ja sisaldub hinnas. Toimetame kliendid minibussidega Helsinki-Vantaa
terminali ette, mõne sammu kaugusele lennule registreerimisest.
Lennult saabudes võtame kliendid peale Terminali nr 2 eest, peatusest nr 27.
Lappeenranna ja nüüd avanev Tallinn Airport lennujaamaparklad asuvad 100-350m kaugusel
terminalide sissepääsust.
Meie eesmärk on teha lennujaamaparkimisest igale kliendile reisi lihtsaim osa.
Kõik parkimisalad asuvad lennujaamade vahetus läheduses, ja oled mõne minuti jooksul
lennujaamas, toimugu kohalejõudmine minibussi või jalutuskäiguga.
GoParking tegevus toimub 24/7 ehk ööpäevaringselt seitse päeva nädalas ja klient võib abi saamiseks
helistada kliendiabinumbrile:
+358 44988 2560/Soomes
+372 5770 5055/Eestis.
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