
THÔNG TIN VỀ  IAG CARCO 

IAG Cargo là doanh nghiệp độc lập được thành lập sau sự 

hợp nhất của British Airways World Cargo và Iberia Cargo 

vào tháng 4 năm 2011. Với sức mạnh tổng hợp của các 

hãng hàng không - British Airways, Iberia, Aer Lingus, 

Vueling và Level. 

Năm 2020 IAG Cargo có doanh thu là 1,306 triệu €. Công 

ty có một lực lượng lao động kết hợp hơn 2.250 người. 

Công ty mẹ của IAG, International Airlines Group, là một 

trong những tập đoàn hàng không lớn nhất thế giới với 

533 máy bay vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. 

 
 

IAG CARCO DẪN ĐẦU CÁC 
CHUYẾN BAY PHỤ TÙNG Ô TÔ  
CHO THẤY SỰ PHỤC HỒI TOÀN CẦU TRONG 

SẢN XUẤT XE  
 

 

ừ đầu năm 2021, IAG Cargo, bộ phận vận chuyển hàng 

hóa của Tập đoàn Hàng không Quốc tế (IAG), đã vận 

chuyển hơn 8.000 tấn phụ tùng ô tô, cho thấy một năm 

khởi đầu thuận lợi cho ngành sản xuất xe trên toàn thế 

giới. 

 

Một tỷ lệ đáng kể các lô hàng của IAG Cargo đã được chuyên chở 

qua 95 chuyến bay hàng hóa và được thực hiện bởi nhóm chuyên 

gia chuyến bay hàng hóa của IAG Cargo được thành lập khi bắt 

đầu đại dịch COVID-19.  

 
IAG Cargo đã nhận thấy sự gia tăng trong những yêu cầu vận chuyển các 

bộ phận ô tô vào năm 2021, cho thấy rằng các nhà máy lắp ráp trên 

khắp thế giới đang tăng cường sản xuất. Các đường bay phổ biến bao 

gồm từ Đức đến Nam Phi, Mexico đến Vương quốc Anh và Đông Nam Á 

đến Mỹ. Những lô hàng vận chuyển bao gồm động cơ, piston, cửa và lốp 

xe cao su và phần lớn những chuyến bay hàng hóa sử dụng máy bay 

Boeing 777 và 787-Dreamliners của tập đoàn 
 

 
*The Economist Intelligence Unit, The global automotive sector to see 

double-digit growth in 2021, Oct 2020, and ING Automotive sector 

outlook: Recovering after traumatic 2020 Jan, 2021 

Vận chuyển hàng không phù hợp một cách lý tưởng với các quy 

trình sản xuất kịp thời được các nhà sản xuất ô tô ưa chuộng. Một 

báo cáo từ Economist Intelligence Unit, được công bố vào tháng 

10 năm 2020, dự đoán mức tăng trưởng hai con số trong doanh 

số bán xe mới toàn cầu vào năm 2021 và một báo cáo gần đây 

của ING trích dẫn dự đoán từ Moody's về sự phục hồi 11-12% 

trong tổng doanh thu tự thân của Các nhà cung cấp phụ tùng ô tô 

Châu Âu vào năm 2021* 

 

 Chúng tôi đã nhận thấy sự gia tăng các yêu cầu thuê máy bay 

của chúng tôi để vận chuyển các bộ phận ô tô trên khắp thế giới. 

Việc sử dụng vận tải hàng không trong ngành công nghiệp ô tô tiếp 

tục phát triển và với nhu cầu vận hành đúng lúc, chỉ có vận chuyển 

đường hàng không mới có thể vận chuyển các phụ tùng thay thế tới 

đích trong vài giờ chứ không phải vài tuần. Ngoài dịch vụ thuê toàn 

chuyến bay của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi còn được 

hưởng lợi từ dịch vụ khẩn cấp của chúng tôi - vì vậy, cho dù đó là 

đơn đặt hàng vào phút chót hay thiết bị thay thế khẩn cấp, chúng 

tôi có thể hỗ trợ họ chuyển các lô hàng khẩn cấp trên toàn cầu 

thông qua mạng lưới rộng lớn của chúng tôi.  

Freddie Overton, 

Giám đốc Thương mại khu vực Châu Âu và Châu Phi, IAG Cargo 
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