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UAS ANNOUNCES NEW OFFICE OPENING IN HOUSTON, TEXAS  

TO SERVE CUSTOMERS IN THE AMERICAS  
 
For Immediate Release: August 7, 2013 (Dubai, UAE) – United 
Aviation Services (UAS), a leading international trip support provider, 
announces the forthcoming opening of their American headquarters in 
Houston, Texas, USA. The new office is part of a strategic initiative on 
the part of the industry leader to provide the same high level of local 
support across four continents to all customers.  
 
“Our new Houston location will allow us to better serve our growing 
customer base in the Americas, particularly in North America,” said Jay 
Husary, Senior Director of Operations & Sales, who will lead the 
American headquarters. “With the US economy recovering and 
sustained economic growth across Latin America, especially Brazil and 
Mexico, customers are flying more and we are seeing an increased 
demand for our services. While the level of service we provide from 
Dubai is outstanding, we believe this new office will greatly improve the 
customer service and quality we can provide through local coordination 
to our clients in this region,” he added. 
 
Local Advantages 
Like their 24/7 operations center in Dubai, UAS will provide around-the-
clock expert support to customers in the Americas out of their new 
Houston office. Clients in the US will be able to receive international trip 
support or inquire about services by a domestic phone call or email, 
enjoying the same type of localized, exclusive and personal service that 
UAS has been providing for over a decade. 
 
The new American headquarters will also make it easier for UAS to 
serve customers in nearby time zones in Canada, South and Central 
America and the Caribbean, positioning the company to better deliver to 
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UAS ANUNCIA NOVO ESCRITÓRIO EM HOUSTON, NO TEXAS, 

PARA ATENDER SEUS CLIENTES NAS AMÉRICAS 
 
Para divulgação imediata: 07 de agosto de 2013 (Dubai, Emirados Árabes 
Unidos) – A United Aviation Services (UAS) - líder internacional em assistência a 
viagens – anuncia abertura de sua sede americana em Houston, no Texas, 
Estados Unidos. O novo escritório é parte de uma iniciativa estratégica da 
empresa líder nesta indústria com o intuito de fornecer o mesmo nível de apoio 
local em quatro continentes para todos os seus clientes. 
 
"A nova localização em Houston nos permitirá atender melhor nossa crescente 
base de clientes nas Américas, principalmente nos Estados Unidos", disse Jay 
Husary, Diretor Sênior de Operações e Vendas e líder da sede norte-americana. 
"Com a economia dos Estados Unidos em recuperação e o crescimento 
econômico contínuo em toda a América Latina, especialmente no Brasil e 
México, os clientes estão voando mais e nós estamos vendo um aumento na 
demanda por nossos serviços. Embora prestemos excelente nível de serviços de 
nosso escritório em Dubai, acreditamos que através da coordenação local esta 
nova sede irá potencializar ainda mais a qualidade dos serviços que oferecemos 
a nossos clientes nesta região", acrescentou. 
 
Vantagens locais 
Assim como em seu centro de operações 24 horas em Dubai, de seu novo 
escritório em Houston, a UAS irá fornecer suporte especializado a qualquer hora 
do dia ou da noite a seus clientes nas Américas. Clientes nos Estados Unidos 
poderão receber apoio a viagens internacionais ou solicitar informações sobre 
serviços por telefone ou e-mail, aproveitando o mesmo tipo de serviço local, 
exclusivo e personalizado que UAS tem oferecido há mais de uma década. 
 
A nova sede norte-americana também facilitará os serviços da UAS a clientes em 
fusos horários próximos como no Canadá, Américas do Sul e Central e no 
Caribe, posicionando a empresa para melhor servir esses importantes mercados. 
Na NBAA deste ano - Conferência Internacional de Operadores - realizada em 
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these important markets. At this year’s NBAA International Operators 
Conference held in San Diego, California, Jay Husary moderated a panel 
on the future of the aviation sector in the Caribbean and Mexico. “Jay 
Husary relayed the importance of this region and the complexity involved 
in operating into and over various countries in Central and South 
America,” said Mohammed Husary, UAS Co-Owner and Executive 
President. “Our new location will bring us closer to the action and allow 
us to serve the Americas more directly,” he added. 
 
The new US facility, which will launch concurrently with this year’s NBAA 
Annual Convention & Exhibition in late October, will provide international 
trip planning and support services to corporate flight operators, charter 
operators and private VIP clients. Services to be offered will include: 
 

 Global flight planning and weather services 

 Quality ground handling services 

 Short-notice overflight and landing permits 

 Pre-arranged fuel services 

 Crew and VIP airport and ground assistance 

 Luxury hotel accommodation and transportation arrangement 

 Exclusive airport meet-and-assist services 

 Gourmet catering services 
 

UAS invites you to come and meet the members of the new North 
American team at booth number 1001 at LABACE 2013.    
 
About UAS: 
With international offices across the globe, regional headquarters on four 
continents and a growing network of over 100 civil aviation regulatory 
authorities and governmental agencies worldwide, UAS is strategically 
linked to key destinations in Africa, Europe, Asia and North and South 
America. UAS has been providing world-class international trip support 
services for over a decade to corporate, VIP, and commercial operators 
alike.  

San Diego, na Califórnia, Jay Husary moderou um painel sobre o futuro da 
indústria de aviação no Caribe e no México. "Jay Husary assinalou a importância 
desta região e da complexidade envolvida na operação de vôos dentro e sobre 
vários países da América Central e do Sul", disse Mohammed Husary, Co-
Proprietário e Presidente Executivo da UAS. "Com nossa nova sede, estaremos 
mais perto dos acontecimentos, podendo servir as Américas mais diretamente", 
acrescentou. 
 
As novas instalações nos Estados Unidos, a serem inauguradas em sincronia 
com a NBAA Annual Convention & Exhibition deste ano, no final de outubro, 
proporcionarão serviços de planejamento e apoio a viagens internacionais a 
clientes particulares VIP e a operadores de vôos corporativos e vôos charters. Os 
serviços a serem oferecidos incluirão: 
 
• Planejamento global de vôo e serviços meteorológicos 
• Serviços de assistência em escala de alta qualidade 
• Autorizações de sobrevôos de curto aviso e autorizações de pouso  
• Serviços de combustível pré-estabelecidos 
• Assistência em aeroportos e em terra para tripulação e clientes VIP 
• Acomodações em hotéis de luxo e transporte 
• Assistência exclusiva e recepção no aeroporto 
• Serviços de buffet e cerimonial gourmet 
 
A UAS convida você a conhecer os membros da nova equipe norte-americana no 
estande número 1001 na LABACE 2013 . 
 
Sobre a UAS: 
Com escritórios internacionais em todo o mundo, sedes regionais em quatro 
continentes, uma rede crescente de mais de 100 autoridades reguladoras de 
aviação civil e órgãos governamentais em todo o mundo, a UAS está 
estrategicamente ligada aos principais destinos na África, Europa, Ásia e 
Américas do Norte e do Sul. A UAS tem fornecido serviços de assistência de 
viagem de nível internacional por mais de uma década a operadoras VIP, 
corporativas e comerciais. 

 


