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Norwegian ja JetBlue sopivat yhteistyön
aloittamisesta

Norwegian ja yhdysvaltalainen lentoyhtiö JetBlue ovat tehneet sopimuksen
yhteistyön aloittamisesta. Yhteistyön myötä molempien halpalentoyhtiöiden
asiakkaat voivat varata helposti yhdellä varauksella jatkoyhteydellisiä lentoja
molempien lentoyhtiöiden reittiverkostossa.

JetBluella on laaja reittiverkosto Yhdysvalloissa, Karibialla ja Latinalaisessa
Amerikassa, kun taas Norwegianilla on lukuisia transatlanttisia reittejä ja
laaja reittiverkosto Euroopassa. Yhteistyö mahdollistaa, että asiakkaat voivat
varata jatkoyhteksiä sisältäviä lentomatkoja yhdellä varauksella molempien



yhtiöiden reittiverkostossa. Tavoitteena on, että molempien yhtiöiden
jatkoyhteydellisiä lentoja voi varata kummankin yhtiön verkkosivustoilta.

– Yhteistyö tulee tuomaan matkustajille aiempaakin enemmän
valinnanmahdollisuuksia. JetBlue on suurin lentoyhtiö useissa Yhdysvaltojen
tukikohdissamme, kuten New Yorkissa ja Fort Lauderdalessa, mikä tulee
mahdollistamaan sekä meidän että JetBluen asiakkaille pääsyn laajaan
reittiverkostoon molemmin puolin Atlanttia. JetBlue on ihanteellinen
yhteistyökumppani meille, koska yhtiöllä on laaja läsnäolo Yhdysvalloissa,
Karibialla ja Latinalaisessa Amerikassa, sanoo Norwegianin vt.
konsernijohtaja ja talousjohtaja Geir Karlsen.

Kolmessa solmukohdassa, New Yorkin JFK:llä, Bostonissa ja Fort
Lauderdalessa, Norwegianin matkustajat saavat pääsyn 60 Yhdysvaltojen
sisäiseen reittiin samoin kuin 40 reittiin Karibialla ja Latinalaisessa
Amerikassa. JetBluen asiakkaat voivat lentää Norwegianin yli 20 reitillä
Eurooppaan.

– Yhteistyö antaa matkustajille saumattomat jatkoyhteydet JetBluen laajassa
reittiverkostossa Yhdysvalloissa, Karibialla ja Latinalaisessa Amerikassa
yhdessä Norwegianin mielenkiintoisten Euroopan kohteiden kanssa.
Norwegian ja JetBlue jakavat vision siitä, että lisääntyvä kilpailu ja halvat
hinnat ovat hyväksi asiakkaille, erityisesti transatlanttisilla reiteillä, joita
hallitsevat huippukorkeat hinnat, verkostolentoyhtiöt ja allianssit, sanoo
JetBluen konsernijohtaja Robin Hayes.

Matkustajat voivat varata jatkoyhteydellisiä lentolippuja Norwegianin ja
JetBluen verkkosivustoilla vuoden 2020 ensimmäisellä vuosipuoliskolta
lähtien. Matkustajat voivat myös lähtöselvittää matkatavaransa koko
matkalle.

Lisätietoja JetBluesta:
JetBlue on yksi suurimmista halpalentoyhtiöistä Yhdysvalloissa. Yhtiö
kuljettaa joka vuosi yli 42 miljoonaa matkustajaa yli sataan kohteeseen
Yhdysvalloissa, Karibialla ja Latinalaisessa Amerikassa. Yhtiön palveluksessa
on yli 22 000 työntekijää. Yhtiö on voittanut useita asiakastunnustuksia ja se
tarjoaa ilmaisen Wi-Fin lennoillaan.

Lisätietoja medialle:
Charlotte Holmbergh Jacobsson, viestintäpäällikkö,



charlotte.holmbergh.jacobsson@norwegian.com
Tarja Valde-Brown, Norwegianin viestinnän edustaja Suomessa, tarja.valde-
brown@norwegian.com

Norwegian on maailman viidenneksi suurin halpalentoyhtiö, jolla oli yli 37
miljoonaa matkustajaa vuonna 2018. Norwegian liikennöi tällä hetkellä yli
500 reittiä yli 150 kohteessa Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä,
Aasiassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Etelä-Amerikassa. Norwegianin
laivastossa on noin 170 lentokonetta. Yhtiön lentolaivaston keski-ikä on 3,8
vuotta, mikä tekee siitä yhden nykyaikaisimmista ja
polttoainetehokkaimmista lentolaivastoista maailmassa. The International
Council on Clean Transportation (ICCT) on nimennyt Norwegianin jo toisen
kerran polttoainetehokkaimmaksi ja ympäristöystävällisimmäksi lentoyhtiöksi
Atlantin ylittävillä lennoilla.

Viitenä viime vuonna matkustajat ovat äänestäneet Norwegianin maailman
parhaaksi halpalentoyhtiöksi kaukolennoilla arvostetussa SkyTrax World
Airline Awardsissa. Tämän lisäksi SkyTrax on valinnut Norwegianin Euroopan
parhaaksi halpalentoyhtiöksi jo kuutena vuonna peräkkäin.

Norwegianilla on noin 11 000 työntekijää.

Lisätietoja osoitteessa www.norwegian.com

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