bemutatkozás

Üdvözöllek a Skyride fedélzetén! Bányai Benjámin vagyok,
a Skyride Repülési Kihívások Kft. ügyvezetője. Engedd
meg, hogy megosszam Veled történetem. Gyerekkorom
óta mindig is arról álmodoztam, hogy ha „nagy leszek”,
pilóta leszek. 17 éves voltam, amikor elindult repüléses
pályafutásom, mint vitorlázó repülőgép pilóta. 18 évesen
felvételt nyertem a Nemzeti Pilóta Akadémiára és évekkel
később repülőmérnökként és kereskedelmi pilótaként
végeztem. Pályafutásom során több kontinensen is repültem
legyen az Afrika, Közel-Kelet vagy Európa.
Pilóta karrierem után az üzleti élet felé vettem az új irányt,
2008-ban megalapítottam egy sétarepüléssel foglalkozó
cégemet, amely a Budapest, Dunakanyar és Balaton fölött
szervezett repüléseket. Egy évvel később elindítottuk
magángépes szolgáltatásainkat, amely Európán belül
biztosított exkluzív környezetben, prémium színvonalú
utazási lehetőséget.

2013-ban megálmodtam saját fejlesztésű, innovatív,
exkluzív, kihívásos és világszinten egyedülálló repülési
programjainkat. Így született meg a Skyride. Kiváló szakmai
csapatommal minden feladatot maximális figyelemmel
és kreativitással viszünk véghez, így válik kivétel nélkül
minden programunk exkluzív repülési kihívássá. Célunk,
hogy felrázzunk a szürke hétköznapokból, és egy életre
szóló élménnyel gazdagodj!
További információt a www.skyride.hu oldalon találsz.

Skyride csapat

Bányai Benjámin Ahogy előzőekben is bemutatkoztam,
Bányai Benjámin vagyok, a Skyride Repülési Kihívások Kft.
ügyvezetője, alapítója és szakmai vezetője. Feladatom
meghatározni a Skyride vízióját, küldetését és a stratégia
megtervezése a célok elérése érdekében. Csapatunkat
további két tag erősíti.

Balogh Mariann Szervezetfejlesztési szakértőként olyan
programok fejlesztése és kidolgozása a feladatom, amelyek
támogatják ügyfeleink üzleti stratégiai tervezését és megvalósítását - és ösztönzik az innovatív kezdeményezéseket.
4 éves sales és vezetői múlttal rendelkezem, ingatlanértékesítőként és értékesítési vezetőként dolgoztam azelőtt, hogy
felfedeztem volna, a tréning és coaching sokkal közelebb áll
a személyiségemhez. Óriási tudásvággyal és kíváncsisággal
rendelkezem, szenvedélyem az emberek alapos megismerése és fejlesztése, emellett tehetséges vagyok a csoportok
csapattá formálásában. Mindig is egy olyan szervezetet
kerestem, ami valódi változást tud hozni az emberek és a
cégek életében, ezért nagyon szerencsésnek érzem magam,
hogy találkoztam a Skyride-dal, ahol egyszerre valósulhat
még két álmom: a REPÜLÉS & a TRÉNING is…

SZABÓ KRISZTA Ügyfélélmény felelős. Feladata a rendezvények koordinálása, szervezése. Kriszta a rendezvényszervezés területén szerzett több éves tapasztalatot, remek
kapcsolatépítő és zseniális értékesítő. Egyedülállóan kreatív
elme, aki képes megálmodni a legapróbb részletekig egy teljesen új világot, majd valóra is váltani azt. Kriszta feladata
biztosítani ügyfeleink számára a magas színvonalú élményt.

A Skyride előnyei

Garantált élmény. A Skyride csapatának Te vagy a leg
fontosabb! Szakmai csapatunk minden feladatot ma
ximális figyelemmel és kreativitással visz véghez, így
válik minden programunk egy életre szóló élménnyé.
Nyelvtudás. A Skyride teljes csapata, a pilótáktól egészen
a moderátorokig és a hostessekig, magas színvonalú an
gol nyelvtudással rendelkezik. A csapat minden tagja
barátságos, nyitott, ügyfélorientált. Szolgáltatásunk
alapja az egyéni szükségletekre irányuló kommunikáció.
Biztonság. A Skyride teljes repülőgép és helikopter
flottája a Polgári Légügyi Hatóság előírásainak meg
felelően és azt meghaladó szinten van karbantartva
és üzemeltetve. Minden pilótánk tapasztalt hivatásos
pilóta, többségük utasszállító repülőgépeket vezet, és
pilóta oktatóként is tevékenykedik.
Kreativitás. Úgy hívjuk ezt, hogy „dobozon kívüli
gondolkodás”. A Skyride minden programjába hatal

mas mennyiségű időt, gondolkodást és energiát fek
tetünk, hogy utasaink mindig maradandó élménnyel
gazdagodjanak.
Az időd pénz. Mi abban hiszünk, hogy ha velünk töltöd a
szabadidődet, akkor mindent maximálisan megteszünk,
hogy maradandó élményt élj át! Olyan élménnyel gaz
dagodj, ami a pillanatnyi élvezeten túlmutat, amit ma
gaddal tudsz vinni, mert személyesen csak Neked szól!
Figyelem. Odafigyelünk Rád. Kérjük, oszd meg velünk
kérdéseidet, igényeidet! Mindent megteszünk, hogy
eleget tegyünk az elvárásaidnak!
Testre szabott programok. Annak ellenére, hogy viszony
lag elég elkülöníthető szolgáltatásaink vannak, úgy
hisszük, a tökéletes szolgáltatás az, ami teljes mérték
ben az ügyfél igényeire van szabva. Ezzel a filozófiával
és Skyride tudással készen állunk ügyfeleink számára
egyedi, személyre szabott szolgáltatást nyújtani.

Skyride
programok

i. Vadászgéprepülés

Repülj egy eredeti L-29 típusú sugárhajtású vadászgéppel!
Érezd a 700 km/óra sebességet földközelben, fejjel lefelé.
Éld át a szabadság érzését! Egyedülállóan először, Magyarországon civileknek is lehetőségük nyílik egy igazi sugárhajtású vadászgépes műrepülésre.
A program egy eligazítással veszi kezdetét, ahol a pilóta
ismerteti a repülőgép adottságait, a vezetési technikákat és
a biztonsági előírásokat. Ezt követően biztosítjuk számodra a repüléshez szükséges vadászpilóta ruhát és sisakot.
Kezdetét veszi a program legizgalmasabb része! Búcsúzz el
kísérőidtől és szállj be, mert az életre szóló élmény kezdetét
veszi! A pilóta ellenőrzi a műszereket, engedélyt kér a hajtómű indítására a toronytól, és már indul a gép a felszállópályára! Az izgatottság a tetőponton, az érzékeid élesednek,
a szíved eszeveszetten dobog. Érzed, ahogy a repülőgép erőt
gyűjt, majd hatalmas hang töri meg a csendet. Leírhatatlan
érzés, ahogyan az ülésbe süppedve az irdatlan tolóerő és a
hatalmas sebesség hatalmába kerít.
A 20 perces légi kaland után a földre szállás öröme sem
maradhat el! A Skyride pilótájától egy fémből készült,
gravírozott, névre szóló Skyride tanúsítványt kapsz, mely
igazolja, hogy sikeresen elvégezted a „Skyride Fighter Jet”
programját. Sőt még egy személyre szabott videóval is megajándékozunk, hogy otthonodban is felidézhesd az élményt!
A programokon való részvétel feltétele a megfelelő egészségügyi állapot. A részvétel nem ajánlott influenzás és egyéb
légúti megbetegedések esetén, illetve fülproblémák, valamint szív- és érrendszeri és epilepsziás megbetegedésekben

szenvedőknek. Ha bármely betegség gyanúja felmerül,
a részvétel előtt kérjük, konzultálj kezelőorvosoddal!
Továbbá nem ajánljuk terhesség ideje alatt a repülőgépeinken való utazást.
A vadászrepülő főbb adatai:
Hossz: 10,81 m
Fesztáv: 10,29 m
Magasság: 3,13 m
Szárnyfelület: 19,8 m
Szerkezeti tömeg: 2280 kg
Felszálló tömeg: 3540 kg
Tüzelőanyag mennyiség: 962 liter
Hajtómű típus: 1 db. Motorlet M701C-500
Tolóerő: 8,8 kN
Legnagyobb sebesség: 820 km/h
Hatótáv: 900 km
Szolgálati csúcsmagasság: 11500 m
Emelkedőképesség: 60 m/s
A fényképezőgépedet ne felejtsd el magaddal hozni!
A teljes program 1,5 óra időtartamú, mely 20 perc repülést
+ ajándék tanúsítványt és személyre szóló videofelvételt
tartalmaz.
Helyszín: Kiskunlacháza repülőtér (35 perc személygépkocsival Budapestről)

Várunk szeretettel!

„Ha újra születnék, vadászpilóta lennék”

iI. Bungee Diving

Adrenalinfüggő vagy? Imádod a kihívásokat? Szereted érezni, hogy élsz?
Ugorj ki egy helikopterből, 500 méter magasságból! Európában először a Skyride-nál a világ legmagasabb Bungee
Jumpingja!
A hagyományos Bungee Jumpingtól eltérően a Bungee
Diving esetében a rögzítés a felsőtesten történik, nem a lábon, ezzel megakadályozva, hogy hosszabb ideig fejjel lefelé
történjen az ugrás. Ráadásul az ugráshoz használt kötél 100
méter hosszú és 300 méterig nyúlik, így a „maradék” 200
méter „megtétele” a helikopter leereszkedésével történik.
A szórakozás mellett a biztonságod is ugyanolyan fontos,
ezért biztosítunk az ugráshoz speciális védőruhát. Természetesen a program megfelel a Légügyi Hivatal biztonsági
előírásainak és a Nemzetközi Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatalának összes biztonsági előírásának.

A programokon való részvétel feltétele a megfelelő egészségügyi állapot. A részvétel nem ajánlott influenzás és egyéb
légúti megbetegedések esetén, illetve fülproblémák, valamint szív- és érrendszeri és epilepsziás megbetegedésekben
szenvedőknek. Ha bármely betegség gyanúja felmerül,
a részvétel előtt kérjük, konzultálj kezelőorvosoddal! Továbbá nem ajánljuk terhesség ideje alatt a repülőgépeinken
való utazást.
Bátorságodat jutalmazzuk! Ajándék felvételt készítünk az
ugrásról 2 GoPro kamera segítségével, így még az unokáid
sem maradhatnak le a hőstettedről!
Helyszín: Kiskunlacháza repülőtér (35 perces utazás személygépkocsival Budapest belvárosából)

Várunk szeretettel!

„A világ legmagasabb bungee ugrása”

céges
programok

I. Extrém
Helikopteres Műrepülés

Repülj a világ egyik legjobb műrepülő helikopterével és pilótájával! A 10 perces program során egy Mi-2-es orosz katonai helikopterrel a Helikopter Műrepülő Világbajnokság
nyertes szabad programját repüljük végig. A repülés során
olyan extrém helyzetekbe kerülsz, amilyen ritkán adatik
meg civilek számára. Nézd meg a repülésünket!
Helyszín: Kiskunlacháza repülőtér vagy a megrendelő helyszíne amennyiben alkalmas a repülésre
Program időtartama: 45 perc + kijutás a repülőtérre (5 fő
esetén) nagyobb létszám esetén keressen minket bizalommal testre szabott ajánlatért.
Repülés időtartama: 10 perc /repülés
Javasolt létszám: 5-50 fő

Extra kiegészítő programok:
Szuper sportautók exkluzív tesztvezetése.
Kipróbálhatsz világritkaságnak számító autókat. Kategóriájukban a leggyorsabbak! Ha szeretnél legálisan 300 km/órás
sebességgel száguldozni, mindezt úgy, hogy 2,8 másodperc
alatt eléred a 100 km/órás sebességet, akkor itt a helyed!
Vadászgépes repülés!
Repülj egy eredeti L-29 típusú sugárhajtású vadászgéppel!
Érezd a 700 km/óra sebességet földközelben, fejjel lefelé.
Éld át a szabadság érzését! Egyedülállóan először, Magyarországon civileknek is lehetőségük nyílik egy igazi sugárhajtású vadászgépes műrepülésre.

„Szíved a torkodban dobog, eláll a lélegzet, fantasztikus érzés!”

II. Oldtimer kalandrepülés
a Dunakanyar fölött,
érkezés és távozás limuzinnal!

Repülj vissza a múltba! Képzeld el, hogy gyönyörű napsütéses időben repülsz, a Duna alattad, a kék ég fölötted,
egekbe szökő hegyek körülötted, Te pedig egy csodálatos
Oldtimer repülőgépről gyönyörködsz a látványban!
Megjött hozzá a kedved? Vegyél részt egy varázslatos
kalandban!
2000-ben egy magyar alapítvány megkísérelte a lehetetlent.
Egy 1930-as években gyártott, a világon már nem üzemelő
repülőgépet újított fel eredeti állapotába, újra repülőképessé téve! A legenda így újra szárnyal! 2001 óta immár több
mint 290 alkalommal volt levegőben. A kísérlet nemzetközi
sikerré nőtte ki magát, azóta az Oldtimer utasszállító repülőgép különböző rendezvényeken, repülőnapokon mutatkozik be a Európa-szerte. Idén Berlinben, Salzburgban, és
Normandiában és még számos helyen emelte jelenlétével az
esemény fényét. Nagy örömünkre, már Magyarországon is
elérhető a program!

Helyszín: Budaörsi repülőtér
Program időtartama: 1 óra + kijutás a repülőtérre
(19 fő esetén)
Nagyobb létszám esetén keressen minket bizalommal
testre szabott menetrendért!
Repülési útvonal:
Budaörs–Visegrád–Dunakanyar–Szentendre–Budaörs
Repülés időtartama: 30 perc/repülés
Javasolt létszám: 15-76 fő
Megjegyzés: A limuzinos kiszállítás csoportosan értendő.

„Egy igazi nosztalgikus repülő, nagyszerű csapattal, lélegzetelállító tájjal.”

III. Legyél Te is Pilóta
egy napra!

Legnépszerűbb programunk, melyben kipróbálhatod
partnereiddel, munkatársaiddal, barátaiddal, hogy milyen
vezetni egy Diamond 20-as, vagy egy Cessna 152-es típusú
repülőgépet!

Helyszín: Tököl repülőtér
Program időtartama: 3 óra
Repülés időtartama: 30 perc/repülés
Javasolt létszám: 4-50 fő

A program a Skyride oktató létesítményben veszi kezdetét,
ahol egy rövid köszöntő és bemutatkozás után elkezdődik
a felkészítés. A résztvevő a főpilóta által elméleti oktatásban
részesül repüléselméletből, meteorológiából, navigációból,
és egyéb interaktív oktatásokban vesz részt.

Extra kiegészítő programok:

A pilótajelölt az éles bevetés előtt még egy vadászgép szimulátorban kipróbálhatja a gyakorlatban az elméleti tudást.
Ezután már megkapja saját oktatóját és a kijelölt repülőgépüket, és kezdődhet is az igazi élmény!
A program során Budapest fölött 3000 láb magasra emeli a
pilóta a repülőgépet, majd átadja a kormányokat. Landolás
után a részvevőket hivatalos Skyride tanusítvánnyal jutalmazzuk bátorságukért.

Extrém helikopteres műrepülés, Mi-2-es típusú katonai
helikopterrel!
Repülj a világ egyik legjobb műrepülő helikopterével és pilótájával! A 10 perces program során a Helikopter Műrepülő
Világbajnokság nyertes szabad programját repüljük végig.
A repülés során olyan extrém helyzetekbe kerülsz, amilyen
ritkán adatik meg civilek számára.
Szuper sportautók exkluzív tesztvezetése!
Kipróbálhatsz világritkaságnak számító autókat. Kategóriájukban a leggyorsabbak! Ha szeretnél legálisan 300 km/órás
sebességgel száguldozni, mindezt úgy, hogy 2,8 másodperc
alatt eléred a 100 km/órás sebességet, akkor itt a helyed!

„Hatalmas élmény vezetni egy repülőgépet, úgy éreztem, egy új dimenzióba lépek.”

IV. A határaidon túl
földön, vízen és levegőben

Egész napos exkluzív programsorozat, amely során a résztvevők kipróbálhatják, hogy milyen érzés önmaguk és a fizika
határait feszegetni, mindezt 3 teljesen eltérő környezetben
a földön, a vízen és a levegőben.

Világbajnokság nyertes szabad programját. A 10 perces
repülés során olyan extrém helyzetekbe kerülsz, amelyekkel civilek soha nem találkoznak! Ezt követi az egy órás
ebéd a Bistro Moto Driving Camp elsőrangú éttermében.

Az első utunk Európa legkorszerűbb vezetéstechnikai
központjába, az exkluzív Driving Camp Hungary-ba visz.
A program az elképesztő Ariel Atom gyorsasági tesztvezetéssel indul. A résztvevő kipróbálhatja, milyen érzés 2,8 másodperc alatt 100 km/órára gyorsulni! A földi program drift
vezetéssel folytatódik majd egy off-road élménnyel végződik,
ahol lehetőség nyílik kipróbálni, hogy milyen egy 80 fokos
lejtőre felvezetni és lejönni. Persze extra meglepetéssel is
készülünk!

Majd következik a programsorozat harmadik része: a csapat egy vízisi és wakeboard élményben részesül!

A következő állomás az extrém helikopteres műrepülés egy
Mi-2-es orosz helikopterrel. Éld át a Helikopter Műrepülő

Bungee Diving: a világ legmagasabb Bungee Jumping
ugrása 500 méterről, egy Mi-2-es orosz helikopterből.

Helyszín: Zsámbék, Budapest Duna part
Program időtartama: egész napos 10:00–18:00-ig
Javasolt létszám: 5-20 fő
Transzfer: „A” kategóriás autóval, sofőrrel, igény szerint.
Extra kiegészítő program:

„3 dimenzió... mindez a komfortzónán kívül...”

V. KÉSZSÉGFEJLESZTŐ
PROGRAMUNK

Négy napos exkluzív felsővezetői készségfejlesztő képzés.
A program során a csapatnak ‑ minden előzetes tapasztalat
nélkül - meg kell tanulnia olyan szinten együttműködnie,
hogy eljuttasson egy igazi repülőgépet (Piper Chieftain
P-31) a célállomásra. Nem a csapat vezeti a repülőgépet,
de döntéseik által ők irányítják azt - legyen szó 1 fokkal
balra fordulásról vagy 500 láb süllyedésről.

A program a gyorsan változó környezetben nyomás alatt
segít jobb döntéseket hozni, stratégiát tervezni, problémát
megoldani, valamint egyértelműen és hatékonyan kommunikálni csapaton belül. Mindezt a közforgalmi repülés és a
vadászpilóták által - évtizedek alatt kidolgozott és kifejlesztett - a mindennapok éles helyzeteiben használt modellek
alapján teszi.

„Egy nagyon kreatív, innovatív program. Tanulj sokat magadról és a csapatodról!
Ha a levegőben megtanultok együttműködni, akkor a földön is menni fog.”
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Cégadatok
Cégnév | Skyride Repülési Kihívások Kft.
CÍm | 1142 Budapest, Írottkő utca 14.
Ügyvezető és szakmai vezető| Bányai Benjámin
Szervezetfejlesztési szakértő | Balogh Mariann
Ügyfélélmény felelős| Szabó Kriszta
Adószám| 23980109-2-41
Cégjegyzékszám | 01-09-987541
Telefon  | +36-30-481-7154, Email | benny@sky-ride.eu
Web | www.sky-ride.eu

