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Norwegian valittiin Euroopan parhaaksi
halpalentoyhtiöksi

Norwegian on viikonloppuna valittu vuoden 2018 Euroopan parhaaksi
halpalentoyhtiöksi matkailualan maailmanlaajuisessa World Travel
Awardsissa. Se on yhdeksäs palkinto, jonka Norwegian on ottanut vastaan
tähän mennessä tänä vuonna.

World Travel Awards jaetaan matkailualan parhaille toimijoille. Palkinnot
perustuvat matkailualan ammattilaisten omiin suosikkeihin, joita he ovat
äänestäneet. Norwegian vastaanotti neljännen kerran Paras halpalentoyhtiö
Euroopassa -tunnustuksen.



– Tuhannet kiitokset kaikille, jotka äänestitte meitä. Palkinto on tunnustus
upealle työlle, jota 9 500 omistautunutta työntekijäämme tekee joka päivä.
Palkinto osoittaa, että uusia koneita, hyvää palvelua ja edullisia hintoja
arvostetaan, sanoo Norwegianin konsernijohtaja Bjørn Kjos.

Norwegian on aiemmin tänä vuonna saanut seuraavat tunnustukset:

• Kolme Airline Passengers Experience Associationin (APEX)
tunnustusta ja arvostetun Passenger Choice Awards
-tunnustuksen. Sen lisäksi, että yhtiö on arvioitu neljän tähden
lentoyhtiöksi, se on palkittu Best WiFi- ja Best Overall Passenger
Experience, Low Cost Carrier in Europe -palkinnoilla.

• Value Airline of the Year -tunnustus, jonka antoi johtava
kansainvälinen ilmailualan lehti Air Transport World.

• Nimitys Norjan innovatiivisimmaksi yritykseksi norjalaisessa
Innovasjonsmagasinet-lehdessä.

• Norwegian Reward -kanta-asiakasohjelma sai kaksi tunnustusta
arvostetussa Freddie Awardsissa Yhdysvalloissa: Ilmailualan
paras kanta-asiakasohjelma Euroopassa/Afrikassa ja Paras
kampanja Euroopassa/Afrikassa. 

• Yleisöpalkinto Norjan matkailualan ”Oscar-gaalassa”, Grand
Travel Awardsissa.

Lisätietoja:
Charlotte Holmbergh Jacobsson, viestintäpäällikkö,
charlotte.holmbergh.jacobsson@norwegian.com
Tarja Valde-Brown, Norwegianin viestinnän edustaja Suomessa, tarja.valde-
brown@eurofacts.fi

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
3,7 vuotta. Yhtiön lentolaivasto on yksi maailman nuorimmista ja
”vihreimmistä”. The International Council on Clean Transportation (ICCT) on
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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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