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Norwegian valittiin Euroopan parhaaksi
halpalentoyhtiöksi

Norwegian on palkittu Paras halpalentoyhtiö Euroopassa -tunnustuksella
arvostetussa Passenger Choice Awards -palkintogaalassa Dublinissa.
Passenger Choice Awards on yksi ilmailualan arvostetuimmista
tunnustuksista, koska palkintojen perusteena ovat matkustajien antamat
arviot.

Airline Passenger Experience Associationin (APEX) arvostetut Passenger
Choice Awards -palkinnot jaettiin eilisiltana Dublinissa. Norwegian palkittiin
Paras halpalentoyhtiö Euroopassa -tunnustuksella. Matkustajat ovat
arvioineet yli miljoona lentoa muun muassa mukavuuden, palvelujen,



viihteen ja lennonaikaisen WiFin perusteella.

– Olemme erityisen ylpeitä saamastamme tunnustuksesta, koska se tulee
suoraan asiakkailtamme. Meille on tärkeää, että matkustajamme arvostavat
erinomaista palveluamme, hyvää reittiverkostoamme, ilmaista WiFi-
yhteyttämme sekä uusia, mukavia ja ympäristöystävällisiä lentokoneitamme.
Haluan kiittää kaikkia matkustajia, jotka ovat valinneet lentoyhtiökseen
Norwegianin. Haluan kiittää myös kaikkialla maailmassa työskenteleviä
ahkeria ja omistautuneita työntekijöitämme, jotka vuoden jokaisena päivänä
tekevät kaikkensa luodakseen matkustajillemme hyvän
matkustuskokemuksen, sanoo Norwegianin toimitusjohtaja Bjørn Kjos.

Passenger Choice Awards
Airline Passenger Experience Association (APEX) perusti Passenger Choice
Awards -palkinnon, jotta lentomatkustajat saisivat äänensä kuuluville.
Passenger Choice Awards on kattava asiakaspalautekysely, jossa yli puoli
miljoonaa lentomatkustajaa ympäri maailmaa äänestää verkossa ja päättää,
mitkä lentoyhtiöt palkitaan eri kategorioissa.

Lisätietoja:
Charlotte Holmbergh Jacobsson, Norwegianin viestintäpäällikkö,
charlotte.holmbergh.jacobsson@norwegian.com, puhelin +46 709 89 05 18
Tarja Valde-Brown, Norwegianin viestinnän edustaja Suomessa, tarja.valde-
brown@norwegian.com, puhelin 040 545 6163

Norwegian on maailman viidenneksi suurin halpalentoyhtiö, jonka
palveluksessa työskentelee yli 11 000 henkilöä. Yhtiö liikennöi yli 500 reittiä
yli 150 kohteeseen Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa,
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Etelä-Amerikassa ja Karibialla. Norwegianin
laivastossa on noin 170 lentokonetta. Yhtiön lentolaivasto on yksi maailman
nuorimmista ja sen keski-ikä on 3,8 vuotta. Vuonna 2018 yli 37 miljoonaa
matkustajaa lensi Norwegianilla.

The International Council on Clean Transportation (ICCT) on nimennyt
Norwegianin lentoyhtiöksi, joka lentää polttoainetehokkaimmin Atlantin
ylittävillä lennoilla.

Norwegian on valittu maailman parhaaksi kaukolentoja lentäväksi
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halpalentoyhtiöksi kolmena viime vuonna peräkkäin ja kuutena viime vuonna
peräkkäin Euroopan parhaaksi halpalentoyhtiöksi arvostetussa SkyTrax World
Airline Awards -äänestyksessä.

Lisätietoja osoitteessa www.norwegian.com

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