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Дмитре, скільки українців скористалися вашими 
послугами минулого року?
У 2017‑му ми відправили на відпочинок 
700 000 українців. На 2018‑й рік у нас досить ам‑
бітні плани — один мільйон.
Які новинки запропонуєте українцям?
Цього року маємо досить багато нових пропо‑
зицій. Будемо відправляти туристів у  подорожі 
на крилах нашої нової авіакомпанії SkyUp. Також 
ми значно розширили географію напрямків. 
Пропонуватимемо Албанію, запускаємо чартер 
на Тенеріфе, Аліканте та Пальму‑де‑Майорку. 
Продовжуючи втілювати свою місію — робити 
подорожі доступними великій кількості людей, 
ми надаємо унікальну можливість подорожува‑
ти на європейські курорти з регіонів. Вильоти до 
Барселони, Ріміні, Ларнаки стануть можливі зі 
Львова, Харкова, Одеси. Також прем’єрою сезону 
стане переліт до Тунісу, Кіпру, Іспанії зі Львова. Це 
унікальна можливість для українців подорожувати 
комфортно та відкривати для себе світ.
Окрім європейських курортів, розширили по‑
льотну програму з регіонів. Тепер вирушити до 
Анталії можна буде з Рівного, Запоріжжя, Полтави, 
Чернівців. Це дало поштовх не тільки для збіль‑
шення об’ємів оперування, а й стимулювало відро‑
дження регіональних аеропортів та їх реновації. Join 
UP! забезпечив аеропортам не лише необхідний 
туристичний потік, а й облаштував в залах очіку‑
вання дитячі зони та запустив масштабну рекламну 
кампанію «Туреччина. Виліт з рідного міста» . 
Також, ми робимо оновлену пропозицію подорожей 
на Балі. Сам острів — не новий напрямок для укра‑
їнців, та ми перенесемо продукт із luxury‑сегмента 
у більш доступний. Тож кожен, хто хоче вирушити 
до цієї екзотичної країни, зможе собі це дозволити. 
А з вересня ми запускаемо власну чартерну програ‑
му на острів Хайнань (Китай). І це буде хіт сезону.
Чи є у вас пропозиції щодо внутрішнього туриз‑
му в Україні?
Так, наша компанія дуже активно розвиває внут‑
рішній та в’їзний туризм. Ми налагоджуємо 
співпрацю з багатьма вітчизняними готелями та 
сприяємо розвитку справді європейського серві‑
су. Також цього року ми створили компанію, яка 
допоможе нам гостинно приймати гостей з закор‑
дону та втілювати в життя одну з наших місій — 
відкривати Україну світу! 

Дмитро Сєроухов
Виконавчий директор компанії 

Join UP! 

«Украiні справді    що  запропонувати 
як  вітчизняним, так й іноземним 
відпочивальникам»


