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Norwegian ja easyJet aloittavat
yhteistyön

Norwegian ja brittilentoyhtiö easyJet aloittavat yhteistyön, jossa Norwegianin
kaukoreitit tulevat myyntiin easyJetin uuteen varauspalveluun «Worldwide by
easyJet». Uuden palvelun myötä easyJetin asiakkaat voivat varata
jatkoyhteyksiä Norwegianin kaukoreiteille yhdellä varauksella.

easyJet on toiseksi suurin halpalentoyhtiö Euroopassa. Yhtiöllä on yli 800
lyhyen matkan reittiä 31 maassa. easyJet on tänään lanseerannut uuden
varauspalvelun, «Worldwide by easyJet», jossa matkustajilla on mahdollisuus
yhdistää easyJetin lento muiden lentoyhtiöiden kaukoreittien kanssa mukaan



lukien Norwegianin jatkuvasti kasvavan kaukoreittiverkoston lennot
Yhdysvaltoihin, Aasiaan ja Etelä-Amerikkaan.

«Worldwide by easyJet» on ensivaiheessa saatavilla Lontoon Gatwickistä
lennettäville reiteille. Suunnitelmissa on, että palvelu tulee mahdolliseksi
lähitulevaisuudessa myös muilla suurilla lentoasemilla Euroopassa.
Norwegianilla on tällä hetkellä 13 kaukoreittiä Gatwickistä; 11 reittiä
Yhdysvaltoihin Singaporen ja Buenos Airesin reittien lisäksi.

– Teemme mahdolliseksi sen, että kaikilla on mahdollisuus lentää. Siksi on
erittäin ilahduttavaa aloittaa yhteistyö easyJetin kanssa. Monilla Norwegianin
matkustajilla on jatkoyhteyksiä kaukoreiteillemme ja «Worldwide by easyJet»
-palvelu tuo matkustajille entistä enemmän valinnan mahdollisuuksia
kilpailukykyisillä hinnoilla, sanoo Norwegianin kaupallinen johtaja Thomas
Ramdahl.

– Yli 1,2 miljoonalla easyJetin asiakkaalla on jatkoyhteyksiä Lontoon
Gatwickistä ja varauspalvelulle, joka tekee prosessin yksinkertaisemmaksi
matkustajille, on suuri kysyntä. «Worldwide by easyJet» merkitsee, että
saavutamme uuden ja suuren asiakasryhmän. Lentoyhtiöillä, joiden kanssa
aloitamme yhteistyön, on erilaisia maailmanlaajuisia verkostoja. Vaikka uusi
palvelu on tarjolla vain Lontoon Gatwickistä lähtevillä lennoilla, näemme
mahdollisuuden laajentua muille eurooppalaisille lentoasemille, sanoo
easyJetin konsernijohtaja Carolyn McCall.

Median yhteyshenkilöt:
Charlotte Holmbergh Jacobsson, viestintäpäällikkö, puhelin +46 709 89 05 18
Tarja Valde-Brown, median yhteyshenkilö Suomessa, puhelin 040 545 6163

Norwegian on maailman kuudenneksi suurin halpalentoyhtiö, jolla on noin 7
000 työntekijää. Yhtiö tarjoaa tällä hetkellä yli 500 reittiä yli 150 kohteeseen
Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa, Yhdysvalloissa ja
Karibialla. Norwegianin laivastossa on noin 130 lentokonetta, jotka
kuljettavat noin 30 miljoonaa matkustajaa vuodessa. Norwegianilla on yksi
maailman nuorimmista lentolaivastoista, jonka keski-ikä on 3,6 vuotta.

Norwegian nimettiin vuonna 2015 lentoyhtiöksi, joka lentää
polttoainetehokkaimmin ja ympäristöystävällisimmin Atlantin yli: The

http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014


International Council on Clean Transportation (ICCT).

Sekä vuonna 2015 että vuonna 2016 matkustajat valitsivat Norwegianin
maailman parhaaksi kaukolentoja lentäväksi halpalentoyhtiöksi arvostetussa
SkyTrax World Airline Awards -äänestyksessä. Lisäksi Norwegianin on valittu
viimeisenä neljänä vuotena peräkkäin Euroopan parhaaksi halpalentoyhtiöksi
Sky Trax -äänestyksessä.

Lisätietoja osoitteesta www.norwegian.com

Seuraa Norwegiania: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ja YouTube.
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