
Norwegian Boeing 737-800

2016-12-04 09:00 EET

Norwegian.com on maailman paras
halpalentoyhtiöiden verkkosivusto

Norwegian on saanut jälleen kansainvälisen palkinnon – tällä kertaa
Norwegian.com-sivustostaan. Yhtiö palkittiin Maailman paras
halpalentoyhtiön verkkosivusto 2016 -kategoriassa viikonvaihteessa
järjestetyssä World Travel Awardsissa. Palkinto on Norwegianille tähän
mennessä jo kahdeksas tänä vuonna.

World Travel Awards palkitsee matkailualan parhaimmiston alan toimijoiden
äänestysten perusteella. Norwegian on jo aiemmin tänä vuonna saanut World
Travel Awardsin Euroopan paras halpalentoyhtiö -palkinnon.



– Norwegian.com on ehdottomasti tärkein myyntikanavamme. Meille on
tärkeää, että matkojen varaaminen sivustolla on asiakkaille niin
yksinkertaista kuin mahdollista. Olemme siitä syystä todella iloisia, että
saimme tämän tunnustuksen. Uudet, mukavat ja entistä
ympäristöystävällisemmät lentokoneet, joissa on ilmainen Wi-Fi ja suorat TV-
lähetykset Euroopan reiteillä sekä nyt palkittu nettisivusto osoittavat, että
nykyaikainen tekniikka on meille tärkeää, sanoo Norwegianin kaupallinen
johtaja Thomas Ramdahl.

Norwegian.com on käytössä yli 10 eri kielellä ja sillä on yli 145 miljoonaa
vuosittaista kävijää eri puolilta maailmaa. Viime vuonna Norwegianin
nettisivuston kautta varattiin yli 7,7 miljoonaa lentolippua ja matkaa.

Lentolippujen, hotellivarausten ja autonvuokrauksen lisäksi asiakkaat voivat
tehdä lähtöselvityksen ja istumapaikkavarauksen, tilata ennakkoon aterioita
ja varata kirjattavaa matkatavaraa lennolle samoin kuin löytää matkavinkkejä
monista niistä 150 kohteesta, joihin Norwegian lentää Euroopassa,
Yhdysvalloissa ja Aasiassa.

Norwegianin vuonna 2016 saamien kahden World Travel Awards -palkinnon
lisäksi yhtiö on saanut tänä vuonna myös kaksi toimialansa arvostetuinta
palkintoa, tunnustetun SkyTraxin Maailman paras halpalentoyhtiö
kaukolennoilla -palkinnon toisena vuonna peräkkäin ja Euroopan paras
halpalentoyhtiö -palkinnon neljäntenä vuonna peräkkäin.

Lisätietoja:
Norwegianin viestintäpäällikkö Charlotte Holmbergh Jacobsson, +46 709 89
05 18
Norwegianin viestinnän edustaja Suomessa Tarja Valde-Brown, 040 545 61
63

Norwegian on kolmanneksi suurin halpalentoyhtiö Euroopassa ja
kuudenneksi suurin maailmassa. Yhtiö operoi noin 450 reittiä 150 kohteeseen
Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, Thaimaassa, Yhdysvalloissa ja
Karibialla. Vuonna 2016 Norwegian kuljetti lähes 30 miljoonaa matkustajaa.
Yhtiö on noteerattu Oslon pörssissä vuodesta 2003 lähtien ja se työllistää
noin 6 000 henkilöä. Norwegian ottaa jatkuvasti käyttöön uusia ja aiempaa
ympäristöystävällisempiä koneita. Norwegianin laivastossa on noin 120
lentokonetta, joiden keski-ikä on 3,6 vuotta.



Norwegian on palkittu arvostetulla SkyTrax World Airline Awards
-tunnustuksella viimeisenä neljänä vuotena peräkkäin Euroopan parhaana
halpalentoyhtiönä ja viimeisenä kahtena vuotena peräkkäin maailman
parhaana kaukolentoja lentävänä halpalentoyhtiönä. Skytrax World Airline
Awards on arvostetuin ja tunnustetuin ilmailualan kunnianosoitus, jossa
matkustajat arvioivat yli 200 lentoyhtiötä ympäri maailmaa. Vuonna 2015
The International Council on Clean Transportation (ICCT) arvioi Norwegianin
polttoainetehokkaimmaksi ja ympäristöystävällisimmäksi lentoyhtiöksi
Atlantin ylittävillä lennoilla. Lisätietoja osoitteesta www.norwegian.com.
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