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Norwegian sai jälleen kansainvälisen
tunnustuksen – Vuoden lentoyhtiö

Norwegian palkittiin Vuoden lentoyhtiö -tunnustuksella arvostetussa CAPA
Global Aviation Summitissa, joka järjestettiin torstai-iltana 12. lokakuuta
Lontoossa.

CAPAn (Centre for Aviation) palkintoraati perusteli Norwegianin palkitsemista
Vuoden lentoyhtiö -palkinnolla yhtiön innovatiivisuudella ja eturintaman
halpalentostrategialla, kansainvälisellä kasvulla sekä Boeing 737 MAX
-lentokonetyypin uraauurtavalla lanseerauksella, jonka myötä
mannertenvälisiä lentoja on mahdollisuus lentää aiempaakin edullisemmilla



hinnoilla.

Norwegianin konsernijohtaja Bjørn Kjos otti palkinnon vastaan Lontoossa.

– On erittäin ilahduttavaa ottaa vastaan Vuoden lentoyhtiö -palkinto kaikkien
Norwegianin työhönsä omistautuvien työntekijöiden puolesta. Olen ylpeä,
että Norwegianin edulliset hinnat, uudet ja polttoainetehokkaat lentokoneet,
korkeatasoinen palvelu ja kansainvälinen kasvu saavat tunnustusta alalla
toimivilta kollegoilta. Tällainen hieno tunnustus motivoi meitä entisestään
työskentelemään sen puolesta, että kaikilla olisi varaa lentää, sanoo Bjørn
Kjos. 

– Norwegian on innovatiivisella strategiallaan ja uuden teknologian käytöllä
muuttanut myönteisellä tavalla ilmailualaa. Norwegian on vaikuttanut
ilmailualaan merkittävällä tavalla. Yhtiö on nyt matkalla eurooppalaisesta
halpalentoyhtiöstä globaaliksi yhtiöksi, jonka yhä useammat matkustajat
tuntevat, sanoo CAPAn Executive Chairman Peter Harbison.

Aiemmin tänä vuonna SkyTrax World Airline Awards valitsi Norwegianin
kolmantena vuonna peräkkäin maailman parhaaksi halpalentoyhtiöksi
kaukolennoilla ja viidennen kerran peräkkäin Euroopan parhaaksi
halpalentoyhtiöksi.

CAPA
CAPA – Centre for Aviation – on maailman johtava ilmailualan analyysien
tuottaja. Lue lisää täältä.

Median yhteystiedot:
Charlotte Holmbergh Jacobsson, Norwegianin viestintäpäällikkö, puhelin +46
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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.

http://media.norwegian.com/fi/#/pressreleases/norwegian-sai-jaelleen-maailman-paras-halpalentoyhtioe-kaukolennoilla-ja-euroopan-paras-halpalentoyhtioe-palkinnot-2027583
https://centreforaviation.com/about


Norwegian nimettiin vuonna 2015 lentoyhtiöksi, joka lentää
polttoainetehokkaimmin ja ympäristöystävällisimmin Atlantin yli: The
International Council on Clean Transportation (ICCT).

Vuosina 2015, 2016 ja 2017 matkustajat ovat valinneet Norwegianin
maailman parhaaksi kaukolentoja lentäväksi halpalentoyhtiöksi arvostetussa
SkyTrax World Airline Awards -äänestyksessä. Lisäksi Norwegianin on valittu
viimeisenä viitenä 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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