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Norwegian valittiin Euroopan parhaaksi
halpalentoyhtiöksi viidennen kerran
peräkkäin
Norwegian on viidentenä vuonna peräkkäin saanut Euroopan paras
halpalentoyhtiö -tunnustuksen AirlineRatings.comilta. Tuomaristo kiitti
Norwegiania siitä, että yhtiö on haastanut alaa tarjoamalla asiakkaille
laatutuotteen alhaisella hinnalla.
– Arvostanne tunnustusta valtavan paljon. Tämän kategorian ykköspaikan
saaminen viidettä vuotta peräkkäin on suunnattoman innostavaa. Kaikki

Norwegianin työntekijät tekevät kovasti töitä joka päivä, jotta asiakkaamme
saavat kanssamme hyvän matkustuskokemuksen. Olemme kiitollisia, että
työtämme arvostetaan, sanoo Norwegianin konsernijohtaja Bjørn Kjos.
Airlineratings.com-sivustolla on yli 20 miljoonaa kävijää 232 maasta. Sivusto
jakaa joka vuosi palkintoja ilmailualan eri toimijoille. Tuomariston mukaan
Norwegian on viime vuosien aikana ollut johtavassa roolissa monilla alueilla
ilmailualalla.
– Norwegian vain paranee ja paranee. Yhtiön jatkuva uudistuminen
mahdollistaa, että miljoonilla ihmisillä koko Euroopassa on mahdollisuus
matkustaa edullisesti ja turvallisesti moniin jännittäviin kohteisiin. Norwegian
on itsestään selvä voittaja, mutta niin ovat myös asiakkaat, jotka matkustavat
yhtiöllä, sanoo AirlineRatings.comin päätoimittaja Geoffrey Thomas.
Aiemmin tänä vuonna Norwegian on nimetty SkyTrax World Airline
Awardsissa ”Maailman parhaaksi halpalentoyhtiöksi kaukoleinnoilla
kolmantena vuonna peräkkäin ja viidentenä peräkkäisenä vuotena Euroopan
parhaaksi halpalentoyhtiöksi”. Syyskuussa CAPA Centre for Aviation valitsi
Norwegianin ”Vuoden lentoyhtiöksi”.
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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.
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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