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Norwegian vastaanotti kolme arvostettua
Passenger Choice Awards -palkintoa –
yhtenä niistä Euroopan paras
halpalentoyhtiö -palkinnon

Norwegian on saanut neljä tähteä ja palkittu kahdella Passenger Choice
Awards -palkinnolla viime yönä Los Angelesissa pidetyssä
palkintojenjakotilaisuudessa. Norwegian nimettiin Euroopan parhaaksi
halpalentoyhtiöksi. Tämän lisäsi yhtiö palkittiin parhaasta lennonaikaisesta
WiFi-yhteydestä.



Norwegian sai kaikkiaan kolme tunnustusta Airline Passengers Experience
Associationin (APEX) arvostetussa Passenger Choice Awards
-palkintojenjakotilaisuudessa viime yönä Los Angelesissa. Norwegian
palkittiin neljällä tähdellä, minkä lisäksi yhtiö sai ”Best WiFi”-, paras WiFI-
yhteys- ja ”Best Overall Passenger Experience, Low Cost Carrier in Europe”-,
paras matkustajakokemus eurooppalaisessa halpalentoyhtiössä -palkinnot.

– Olemme todella ylpeitä näistä tunnustuksista erityisesti siksi, että ne
tulevat asiakkailtamme. Haluan kiittää kaikkia matkustajia, jotka ovat
valinneet lentoyhtiökseen Norwegianin samoin kuin eri puolilla maailmaa
joka päivä, ympäri vuoden ahkerasti työskenteleviä ja sitoutuneita
työntekijöitämme, jotka tekevät kaikkensa luodakseen matkustajille 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, viestintäpäällikkö, puhelin +46 709 89 05 18
Tarja Valde-Brown, Norwegianin viestinnän edustaja Suomessa, puhelin 040
545 6163

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
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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