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A E R O N AVE S EXECUT IVA S

TEMPO CUSTA DINHEIRO!
Sobre comprar e vender aeronaves... essa é nossa especialidade.
É o que fazemos diariamente nos últimos 15 anos, entregando
"experiências gratificantes" aos nossos clientes e transformando a
Aviação Executiva numa ferramenta multiplicadora de tempo e negócios.
Confiança, segurança e credibilidade na compra e venda de aeronaves,
São mais de 150 negócios realizados com sucesso desde 2004.

AERIE AVIAÇÃO EXECUTIVA
Está baseada no Aeroporto de Jundiaí, São Paulo, Comte. Rolim Adolfo Amaro – SBJD;
Foi pioneira na importação de aeronaves executivas com benefícios fiscais, via Tradings e Bancos;
Conta com equipe técnica para inspeções de pré-compra, recebimentos, vistorias e nacionalizações;
Temos escritório nos EUA para negócios internacionais, em associação com a Fortune Jet Group, INC.;
Agente Autorizado PACIFIC AEROSPACE, para o mercado brasileiro.

CONSULTORIA CORPORATIVA
A AERIE oferece consultoria especializada na gestão de
negócios em aviação executiva.
Nós de ajudamos na escolha da aeronave ideal,
elaboração de estudos de viabilidade,e custo operacional,
levando em conta o tipo de operação, faixa de investimento,
forma de pagamento, modalidade de aquisição e preferencias
individuais, seja para um projeto pessoal ou corporativo.

NOSSA ASSESSORIA CONTEMPLA
· Elaboração de especificações no padrão internacional;

· Filtros e registros de interesses, consultas e propostas;

· Produção de fotos profissionais da aeronave;

· Assessoria nas formalizações de compra e pré-compra;

· Listas próprias de potenciais compradores na categoria;

· Suporte técnico para aviões e helicópteros - Brasil e exterior;

· Publicação de campanhas e anúncios em nível mundial;

· Acompanhamento total da escolha até a transferência;

· Prospecção de campo, visitas e demonstrações;

· Avaliação de Aeronaves Executivas

DIVISÃO HELICÓPTEROS
A AERIE tem uma equipe dedicada para asas rotativas,
que atende operadores privados, taxi aéreo, off-shore, etc.
Expertise em Importação e Exportação de helicópteros.

VENDA SUA AERONAVE EXECUTIVA COM A AERIE

PARCERIAS E ALIANÇAS

· Despachante aduaneiro aeronáutico;

· Assessoria jurídica especializada;

· Fotos profissionais; aéreas e estáticas;

· Recuperação de documentos e cadernetas;

· Seguro aeronáutico, RETA e casco / LUC;

· Linhas de crédito doméstica e internacional;

· Traslados domésticos e internacionais

· Gerenciamento de aeronaves e frotas.

SUPORTE TÉCNICO
Oferecemos acompanhamento técnico para aviões e helicópteros,
No Brasil e exterior, para Recebimentos, inspeções de pré-compra,
Revisões programadas ou eventuais, conformações para importação,
Vistorias especiais e iniciais da ANAC, exportações e transferências.

No seu próximo projeto de compra, venda, importação ou exportação de aeronaves executivas.
Contrate uma assessoria profissional, conte com os serviços especializados da AÈRIE.

AERIE AVIAÇÃO EXECUTIVA - Av. Emilio Antonon, nº 891, Hangar Concorde – Aeroporto, Jundiaí / SP, 13212-010
Fones: +55 11 4216-0416 | WhatsApp: +55 11 97688-1429 | aerie@aerie.com.br | www.aerie.com.br

