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Air China Limited légitársaságot (korábban Air China) 
1988-ban alapították. Repülőgépeiken messziről kitűnik 
a légitársaság piros színű stilizált főnixmadarat ábrázoló 
logója, amely a szerencse és prosperitás jelképezése 
mellett a VIP betűit is magában rejti. A kínai kultúrában 
a főnixmadár a szerencse és boldogság hordozója, aki 
keletről indulva alázattal és kitartással  halad egyre előre, 
jószerencsét hozva a világ számára. A logó mellett található 
a vállalat kínai neve a kínai nyitás és reform politikáját 
vezető Deng Xiao Ping elnök kézírásában, valamint a név 
angol megfelelője. Mindezekkel a vállalat elhivatottságát 
kívánja kifejezni az utasoknak nyújtott magas szintű 
szolgáltatások, az ország légiközlekedésének fejlesztése és 
a biztonság felé.
 Kína nemzeti zászlóvivő légitársaságaként, az Air China 
biztosítja a nemzeti vezetők  hivatalos utazását, továbbá 
a 2008-as pekingi Olimpia hivatalos légifuvarozójaként 
is a vállalat szolgált. A vállalat tagja tovább a világ egyik 
legnagyobb légitársasági szövetségének, a Star Alliance 
szövetségnek. Az Air China vezető szerepet tölt be 
országon belüli utasforgalom és áruszállítás terén is, 
továbbá szakembereik elkötelezettségével az ország 
légiközlekedésének fejlesztésében is jelentős szerepet 
vállal. A flotta gépeinek karbantartását, javítását és 
fejlesztését egy kiemelkedően professzionális technikusok 
és mérnökök alkotta csapat biztosítja.
 2016 decemberével bezárólag az Air China gépprakja 
623 utas- és áruszállító gépet számlált, a flotta törzsét 
főként Boeing és Airbus sorozatok gépei alkotják, amelyek 
átlagéletkora 6,35 év, ezzel a világ legfiatalabb flottái közé 
tartozik. Az Air China jelenleg 378 útvonalat üzemeltet, 
amelyek közt 116 nemzetközi és regionális vonal található, 
262 pedig Kína belföldi városait köti össze. A légitársaság 
központja Pekingben található, de Kína több nagyobb 
városában is létesít regionális központokat. 

Air China Limited and its predecessor, the former Air 
China, were founded in 1988.  The airline’s logo consists 
of an artistic Phoenix pattern, the Chinese name of the 
airline written in calligraphy by former national leader 
Mr. Deng Xiaoping, and “Air China” written in English. 
The phoenix logo is also an artistic transfiguration of the 
word “VIP”. The color is the traditional Chinese red which 
implies auspiciousness, completion, peace and happiness, 
and expresses Air China’s sincere passion to serve society. 
Air China holds its vision and orientation as a well-
established global airline, the connotation of which is to 
realize four strategic objectives: leading competitiveness 
in the world market, continuously enhanced development 
potential, excellent and distinguished travel experiences 
for passengers, and steadily increasing profits.
 Air China is China’s only national flag carrier and a 
member carrier of the world’s largest airline network – 
Star Alliance. The company is in a leading position in China 
in terms of passenger transportation, cargo transportation 
and related services. Air China also takes the responsibility 
of providing special flight services for Chinese national 
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Az Air China családhoz tartozik az Air China Cargo, Co., 
Ltd, Air Macau Co., Ltd, Shenzhen Airlines, Dalian Airlines 
és a Beijing Airlines, továbbá fő vállalkozási partnerük az 
Aircraft Maintenance & Engineering Corporation (Ameco).
Törzsutas programja, a Phoenix Miles Kínában a legrégebb 
óta fennálló törzsutas program, amely mára több mint 
42 millió regisztrált utast számlál. Az Air China fő céljai 
közt tartja számon az utasok kényelmét mind közép- 
és hosszútávú útvonalain, így különböző tagsági és 
partneri egyezmények alapján a Phoenix Miles program 
számos kedvezményhez és extra szolgáltatáshoz enged 
hozzáférést. Kiemelt utasaik első és business osztályon 
élvezhetik a kényelmes és pihentető utazást a fekvő 
helyzetbe dönthető ülések és az utazás egésze alatt 
biztosított magas szintű szolgáltatások keretében.

leaders visiting abroad, and foreign leaders and 
government officials visiting China, thus demonstrating 
the Airline’s exclusive status as the national flag carrier. 
 The main subsidiaries of Air China are Air China Cargo, 
Co., Ltd, Air Macau Co., Ltd, Shenzhen Airlines, Dalian 
Airlines and Beijing Airlines. Its major joint venture is 
Aircraft Maintenance & Engineering Corporation (Ameco).
As of December 31, 2016, Air China and its holding 
company jointly maintained a fleet of 623 aircraft, 
primarily Boeing and Airbus models with an average 
fleet age of 6.36 years. Air China operates 378 routes (of 
which 102 are international, 14 are regional, and 262 are 
domestic). 
 Air China’s frequent flyer program, PhoenixMiles, has 
the longest history of any frequent flyer program in China. 
Through the integration of its various memberships under 
Air China holding companies and joint-stock companies, 
all are unified as PhoenixMiles. Air China provides 
outstanding services to its Business and First Class 
customers, on medium-to-long distance flights featuring 
“lie-flat seats” and a “distinguished service throughout 
the journey” experience, which provides passengers with 
distinguished, comfortable and convenient travel space 
and considerate service.


