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Norwegian lanseeraa digitaalisen
lämpötilakartan

Norwegian lanseeraa digitaalisen lämpötilakartan nettisivuillaan. Se on
täysin uusi toiminto, joka mahdollistaa kohteen valinnan halutun lämpötilan
mukaan.

Norwegianin nettisivuilla www.norwegian.com olevan uuden toiminnon
avulla matkustajat voivat valita kohteita sen mukaan, minkälaisen lämpötilan
he toivovat kohteessa olevan. Hakutoiminto etsii kohteen lämpötilatoiveen,
hinnan tai kohdetyypin mukaan – kaikki digitaalisen reittikartan avulla.

http://www.norwegian.com


– Seuraavan matkan löytäminen tulee olla asiakkaillemme mahdollisimman
yksinkertaista ja sujuvaa. Tiedämme, että monet haluavat aurinkoon ja
lämpöön. Siten hakutoiminnolla, joka perustuu lämpötilaan, on aiempaakin
helpompi löytää kohde, joka vastaa näitä toiveita. Digitaalinen reittikartta voi
inspiroida löytämään myös matkakohteita, jotka eivät ehkä ole olleet
mielessä aikaisemmin. Digitaalinen reittikartta on osa jatkuvaa työtämme,
jonka tavoitteena on tarjota asiakkaillemme paras mahdollinen tuote, sanoo
Norwegianin kaupallinen johtaja Thomas Ramdahl.

World Travel Awards valitsi Norwegianin nettisivut www.norwegian.com
maailman parhaaksi halpalentoyhtiön verkkosivustoksi vuonna 2016.

Täältä löydät Norwegianin digitaalisen reittikartan.

Lisätietoja:
Charlotte Holmbergh Jacobsson, viestintäpäällikkö, puhelin +46 709 89 05 18
Tarja Valde-Brown, Norwegianin viestinnän edustaja Suomessa, puhelin 040
545 6163

Norwegian on maailman kuudenneksi suurin halpalentoyhtiö, joka kuljetti
vuonna 2017 yli 33 miljoonaan matkustajaa. Yhtiö tarjoaa tällä hetkellä yli
500 reittiä yli 150 kohteeseen Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä,
Thaimaassa, Singaporessa, Argentiinassa, Karibialla ja Yhdysvalloissa.
Norwegianin laivastossa on noin 150 lentokonetta, joiden keski-ikä on noin
3,6 vuotta. Yhtiön lentolaivasto on yksi maailman nuorimmista ja
”vihreimmistä”. The International Council on Clean Transportation (ICCT) on
nimennyt Norwegianin lentoyhtiöksi, joka lentää polttoainetehokkaimmin
Atlantin. Norwegian on valittu kolmena viime vuonna peräkkäin maailman
parhaaksi kaukolentoja lentäväksi halpalentoyhtiöksi arvostetussa SkyTrax
World Airline Awards -äänestyksessä ja viitenä viime vuonna peräkkäin
Euroopan parhaaksi halpalentoyhtiöksi. Yhtiön palveluksessa työskentelee
noin 9 000 henkilöä.

Lisätietoja osoitteessa www.norwegian.com

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