
 

Resehälsningar blir en trevlig start på din flygtur! 
 
Lufthansas nya tjänst FlightGreetings sätter guldkant på din tid i luften. Dina nära och 

kära kan bland annat skicka videohälsningar, restips, allmänt skvaller eller 

Spotifylistor till dig – som du får tillgång till först när planet lyfter.  

 

I takt med att allt fler flygbolag erbjuder internet ombord blir möjligheterna till förströelse allt fler, och 

den nylanserade sajten FlightGreetings är ytterligare ett steg i rätt riktning. Den gör det helt enkelt 

roligare att flyga! 

 

Via FlightGreetings kan du låta dina vänner roa dig på valfritt sätt. Familjen hemma kan spela in en 

videohälsning till mamma som ska på affärsresa. En polare kan lista de hetaste klubbarna i Berlin. 

Mormor och morfar kan skicka med en lyckoönskning och flickvännen en Spotify-lista som påminner 

dig om henne. Ett dygn innan du sedan ska åka iväg kan du se hur många hälsningar som väntar dig. 

När planet väl lyfter kan du med hjälp av flygbolagets internetservice låsa upp dina hälsningar på din 

personliga sida på FlightGreetings. 

 

FlightGreetings är väldigt enkelt att använda och ett utmärkt sätt att nå igenom det konstanta 

Facebook-bruset med dina reseplaner. Via Flight-greetings.com ansluter du ditt Facebookkonto till din 

planerade flygresa. Därefter publiceras dina reseplaner på din Facebookvägg eller Twitter i form av en 

statusuppdatering, så att alla dina vänner får reda på att du snart åker iväg. Via statusuppdateringen 

kan dina vänner sedan följa en länk till din personliga FlightGreetings-sida. 

 

Dessutom kan tidsskillnader göra det svårt att hålla kontakt med dina vänner i realtid under din 

flygning, men med FlightGreetings kan dina kompisar kommunicera med dig ändå.  

 

”Sociala medier är numera ett naturligt sätt att kommunicera. När vi nu erbjuder internet ombord på 

många av våra flighter, vill vi ta fram tjänster och produkter som ger mervärde till resenären”, säger 

Magnus Engvall, Marknadskoordinator på Lufthansa. 

 

Så låt FlightGreetings berätta för din omgivning att du ska resa i väg – och njut av ett personligt 

underhållningsprogram medan du korsar Atlanten!  
 

Se mer hur FlightGreetings fungerar här http://www.youtube.com/watch?v=Da6zxow3G6A 

 

Lufthansa var först ute med internet ombord via FlyNet, och erbjuder sedan tidigare tjänsten ombord 

på flyg över hela Nord-Atlanten samt till Mellanöstern och Sydamerika. Nu lanseras även tjänsten till 

och från CIS-länderna, Japan och Sydkorea. 
 

 

 

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta:  

 

Magnus Engvall 

Marknadskoordinator, Deutsche Lufthansa AG 

Tel: +46 (0)73-4475714 

E-mail: magnus.engvall@dlh.de 
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