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Norwegian sai täydet neljä tähteä
kansainvälisessä arvioinnissa

Matkustajat ympäri maailmaa ovat toisena peräkkäisenä vuonna antaneet
Norwegianille neljä tähteä neljästä mahdollisesta tähdestä Airline Passengers
Experience Associationin (APEX) arvioinnissa. Neljä tähteä on korkein arvio,
jonka halpalentoyhtiö voi saada.

Tämän vuoden APEX-tunnustus perustuu arvioon yli miljoonasta lennosta ja
600 lentoyhtiöstä. Norwegian oli yksi kymmenestä eri puolilla maailmaa
toimivasta halpalentoyhtiöstä, joka sai neljä tähteä.

– On suuri kunnia tulla matkustajiemme arvioimana neljän tähden



lentoyhtiöksi. Kiitän kaikkia ympäri maailmaa olevaa 11 000 työntekijäämme,
jotka tekevät joka päivä kaikkensa antaakseen mahdollisimman hyvän
matkustuskokemuksen asiakkaillemme, sanoo Norwegianin Chief Customer
and Digital Officer Kurt Simonsen.

Norwegian arvioitiin toisena peräkkäisenä vuonna neljän tähden
lentoyhtiöksi. Tulokset julkistettiin eilen illalla Los Angelesissa.

Tietoa APEXista
APEX arvioi lentoyhtiöitä ympäri maailmaa eri kategorioissa matkustajien
antamien äänien perusteella. Lentoyhtiöt jaetaan kolmeen kategoriaan:
globaalit lentoyhtiöt, alueelliset lentoyhtiöt ja halpalentoyhtiöt. Arvioiden
perusteena oli 1,4 miljoona lentoa ja 600 lentoyhtiötä ajanjaksolla
1.7.2018–30.6.2019. Matkustajat arvioivat lentoyhtiöitä kokonaisuutena sekä
neljässä eri kategoriassa, joita ovat mukavuus, lennonaikaiset palvelut, ruoka
ja juoma sekä viihde ja lennonaikainen Wi-Fi. Neljä tähteä on korkein arvio,
jonka halpalentoyhtiö voi saada.
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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.
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Norwegianilla on noin 11 000 työntekijää.

Lisätietoja osoitteessa www.norwegian.com

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