
Ordren fra Thomas Cook Group Airlines tæller bl.a. 10.108 par bukser. Hvis de lægges i forlængelse af hinanden, vil de række 10,8
kilometer.
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Dansk firma skal klæde 7.065 flyansatte i
nyt tøj

Det danske tøjfirma Bacher Work Wear A/S skal levere nye uniformer til ca.
7.000 ansatte i de fire flyselskaber i Thomas Cook Group. Et af dem er Spies’
egen flyleverandør, danske Thomas Cook Airlines Scandinavia, der tæller ca.
850 piloter og kabineansatte.

Uniformerne er netop blevet præsenteret ved et flyvende modeshow på et
A321-fly på vej fra Manchester til Tenerife. Til stor overraskelse for
passagererne begyndte kabinepersonale og piloter at gå ”catwalk”. Det
udløste spontane klapsalver.



- Når først de ansatte i England og Belgien er blevet ekviperet, kommer turen til
efteråret til vores ansatte i de fire nordiske lande. Siden står personalet i tyske
Condor for tur, siger operationel direktør i Thomas Cook Airlines Scandinavia,
Bent Erlandsen.

Kabinepersonalets nye uniformer er mørkeblå og bliver suppleret med
tørklæder i farverne hvid, lyseblå, grå og gul. Piloternes uniformer er også
klassisk mørkeblå – garneret med et slips med hvide og gule striber. Til
uniformen hører en lunende vest.

Firmaet Bacher er etableret helt tilbage i 1897 og er i dag blandt Europas
førende leverandører af erhvervsbeklædning med leverancer i hele verden,
hvor tusindvis af medarbejdere fra bl.a. Københavns Lufthavne, Air Greenland,
DSV, A.P. Møller og militæret til daglig trækker i uniformer eller arbejdstøj
leveret fra Danmark. Ud over selve uniformerne leverer selskabet også bl.a.
sko og tasker.

- Vi er stolte af aftalen med Thomas Cook Group, hvor en høj kvalitet og en unik
logistik fra starten af processen har været prioriteret over alt andet. Bacher
Onlineshop er blevet tilpasset de ønsker og krav, der var til bestillingsprocedurer
og sprogversioner, og vores 6.000 m2 store logistikcenter var ideelt til opgaven
med at levere individuelt pr. medarbejder, udtaler Peter Vallentin, CEO Bacher
Work Wear A/S.

Til Thomas Cook Group Airlines skal selskabet leverer uniformer til 7.065
ansatte – 1.174 mandlige piloter, 69 kvindelige piloter, 4.487 kvindelige
kabineansatte og 1.335 mandlige kabineansatte. Gruppen består af fire
flyselskaber, Condor i Tyskland og Thomas Cook Airlines i henholdsvis UK,
Belgien og Skandinavien. Til sammen råder gruppen over 96 fly – 51 af dem
af typen Airbus 320/321.

https://vimeo.com/207089967/4c173f4e5e
https://vimeo.com/207089721/a298207949
Klik på ovenstående links og se filmene i hhv. fuld længe og i en lidt kortere
version
Præsentationen af de nye danske uniformer foregik i 10.000 meters højde
over Atlanterhavet – på vej fra Manchester til Tenerife.

Yderligere information: Kommunikationschef Torben Andersen, tlf. +45 40 59
47 00, og direktør Peter Vallentin, Bacher Work Wear A/S, tlf. +45 20 10 62

https://vimeo.com/207089967/4c173f4e5e
https://vimeo.com/207089721/a298207949


09.

Spies er Danmarks største rejsearrangør. Selskabet indgår i den nordiske
rejsekoncern Thomas Cook Northern Europe sammen med rejsearrangørerne Ving
i Norge og Sverige, Tjäreborg i Finland samt hotelselskabet Resorts & Hotels, der
bl.a. driver hotelkæderne Sunwing Family Resorts og Sunprime Hotels. Spies’
gæster flyver fortrinsvis med søsterselskabet Thomas Cook Airlines Scandinavia.
Thomas Cook Group plc er noteret på Børsen i London og selskabets ca. 22.000
ansatte opererer i over 200 lande. Thomas Cook Group Airlines, der bl.a. tæller
Condor i Tyskland, Thomas Cook Airlines i Storbritannien og Thomas Cook
Airlines i Belgien, er med 90 moderne og miljøvenlige fly Europas 11. største
flyselskab.
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