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Norwegian valittiin jo toistamiseen
Euroopan parhaaksi halpalentoyhtiöksi

Jo toisena peräkkäisenä vuonna Norwegian on valittu Euroopan parhaaksi
halpalentoyhtiöksi. Tunnustuksen myönsi arvostettu SkyTrax World Airline
Awards, jota pidetään ilmailualan arvostetuimpana. Valinta perustuu
matkustajien antamiin arvioihin yli 200 lentoyhtiöstä maailmanlaajuisesti.
Norwegianin toimitusjohtaja Bjørn Kjos vastaanotti palkinnon tänään
Farnborough Air Show’ssa Englannissa.

– Tämä palkinto merkitsee meille todella paljon. Olen hyvin ylpeä ja nöyrä
vastaanottaessani näin merkittävän tunnustuksen jo toisena peräkkäisenä



vuonna. Haluan kiittää kaikkia matkustajia, jotka ovat antaneet Norwegianille
hyvät arviot. Samalla haluan kiittää kaikkia Norwegianin työntekijöitä, jotka
joka päivä tekevät kaikkensa asiakkaidemme hyväksi. Tunnustus osoittaa, että
uusia koneitamme, laaja reittiverkostoamme, hyvää palveluamme sekä
edullisia lentohintojamme arvostetaan, sanoo Norwegianin toimitusjohtaja
Bjørn Kjos.

– Norwegianin voittokulku jo toisena vuonna peräkkäin Euroopan paras
lentoyhtiö-sarjassa on fantastinen saavutus, josta lentoyhtiö voi olla ylpeä.
Eurooppa on yksi kilpailluimmista halpalentomarkkinoista, joilla Norwegian
on säilyttänyt asiakkaiden suosion niin lyhemmillä mantereen sisäisillä
lennoilla kuin myös lisääntyvillä kaukoreiteillään, sanoo Skytraxin
toimitusjohtaja Edward Plaisted.

Skytrax World Airline Awards on arvostetuin ja tunnustetuin ilmailualan
palkinto. Se perustuu maailman laajimpaan lentomatkustajia koskevaan
asiakastyytyväisyystutkimukseen, johon vuosittain ottaa osaa matkustajia yli
160 maasta. Siinä arvioidaan yli 200 lentoyhtiötä eri asioissa, kuten
lähtöselvitys, boarding, istuimien mukavuus, matkustamon siisteys, ruoka,
juoma, lennonaikaiset viihdepalvelut ja asiakaspalvelu.
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Norwegian on Skandinavian toiseksi suurin lentoyhtiö ja Euroopan
kolmanneksi suurin halpalentoyhtiö. Yhtiö operoi 416 reittiä 126 kohteeseen
Euroopassa, Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, USAssa ja Thaimaassa. Yli 20
miljoonaa matkustajaa lentää vuosittain Norwegianilla, joka työllistää noin 4
500 henkilöä. Norwegianin laivastossa on 96 lentokonetta, jotka ovat
keskimäärin noin 4,8 vuotta vanhoja. Yhtiö ottaa jatkuvasti käyttöön uusia ja
aiempaa ympäristöystävällisempiä koneita. Vuonna 2013 Norwegian palkittiin
Euroopan parhaana halpalentoyhtiönä arvostetulla SkyTrax World Airline
Awards -palkinnolla. Norwegian on perustettu vuonna 1993 ja se on listattu
Oslon pörssissä.

Lisätietoja osoitteesta www.norwegian.com
Seuraa meitä YouTubessa

http://www.norwegian.com/
https://www.youtube.com/norwegian


Seuraa meitä Facebookissa

Yhteyshenkilöt

Press office – vain median yhteydenotot
Lehdistökontakti
+47 815 11 816
Asiakaspalvelu +358 (0) 9231 01 600

https://www.facebook.com/norwegianfi

