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Norwegian valittiin Euroopan parhaaksi
lentoyhtiöksi toisena peräkkäisenä
vuotena

Norwegian on voittanut kaksi palkintoa arvostetussa Passenger Choice
Awards -palkintojenjakotilaisuudessa eilisiltana Oregonissa Yhdysvalloissa.
Norwegian valittiin Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi toisena vuonna
peräkkäin ja yhtiö palkittiin myös parhaasta matkustamolehdestä. Norwegian
on palkittu vuonna 2015 useilla palkinnoilla, joissa asiakkaat ovat antaneet
äänensä yhtiölle.

– Haluan kiittää kaikkia, jotka valitsevat lentoyhtiökseen Norwegianin.



Erityisesti haluan kiittää sitoutuneita työntekijöitämme eri puolilla maailmaa,
jotka tekevät joka päivä ympäri vuoden kaikkensa luodakseen asiakkaillemme
hyvän matkustuskokemuksen. Olemme erittäin kiitollisia ja ylpeitä sitä, että
asiakkaat ovat jo toisena vuonna peräkkäin arvioineet meidät Euroopan
parhaaksi lentoyhtiöksi, sanoo Norwegianin toimitusjohtaja Björn Kjos.

Norwegian palkittiin myös parhaasta matkustamolehdestä eilisiltana
Passenger Choice Awards -palkintojenjakotilaisuudessa Yhdysvalloissa.
Norwegian oli kaikkiaan ehdokkaana kuudessa eri kategoriassa: 

• Best Overall Passenger Experience
• Best in Region: Europe
• Best Inflight Publication (n Magazine)
• Best Inflight Connectivity & Communications
• Best Inflight Video
• Best Cabin Ambience

Norwegian on saanut useita tunnustuksia asiakkailtaan tänä vuonna, kuten
SkyTraxin Euroopan paras halpalentoyhtiö- ja Maailman paras kaukolentoja
lentävä halpalentoyhtiö -palkinnot. SkyTrax on palkinnut Norwegianin jo
kolmena vuonna peräkkäin Euroopan parhaana halpalentoyhtiönä.

Lisätietoja:
Charlotte Holmbergh Jacobsson, viestintäpäällikkö, puhelin +46 709 89 05 18
Tarja Valde-Brown, puhelin 040 545 6163

Norwegian Air Shuttle ASA (Norwegian) on Skandinavian toiseksi suurin
lentoyhtiö ja Euroopan kolmanneksi suurin halpalentoyhtiö. Yhtiö operoi 439
reittiä 132 kohteeseen Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä,
Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Lähes 24 miljoonaa matkustajaa lentää vuosittain
Norwegianilla. Yhtiö on noteerattu Oslon pörssissä vuodesta 2003 lähtien ja
se työllistää noin 5 500 henkilöä. Norwegian ottaa jatkuvasti käyttöön uusia
ja aiempaa ympäristöystävällisempiä koneita. Norwegianin laivastossa on 100
lentokonetta, joiden keski-ikä on vain neljä vuotta. Norwegian on kolmena
vuonna peräkkäin; vuosina 2013, 2014 ja 2015 palkittu Euroopan parhaana
halpalentoyhtiönä arvostetulla SkyTrax World Airline Awards -tunnustuksella.
Vuonna 2015 Norwegian valittiin myös ensimmäistä kertaa maailman
parhaaksi kaukolentoja lentäväksi halpalentoyhtiöksi. Skytrax World Airline
Awards on arvostetuin ja tunnustetuin ilmailualan kunnianosoitus. Vuonna

http://www.mynewsdesk.com/fi/norwegian/pressreleases/skytrax-norwegian-on-maailman-paras-kaukolentoja-lentaevae-halpalentoyhtioe-1179975


2014 Norwegian voitti myös kolme arvovaltaista Passenger Choice Awards
-palkintoa – Best Airline in Europe, Best Inflight Connectivity &
Communications ja Best Single Achievement in Passenger Experience, joka
tuli tunnustuksena yhtiön 787 Dreamlinerien liikkuvasta kartasta. Lisäksi
AirlineRatings.com palkitsi Norwegianin viime vuonna toisena peräkkäisenä
vuotena Euroopan parhaana halpalentoyhtiönä. Lisätietoja osoitteesta
www.norwegian.com
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