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Emirates internationella lounger firar tio år 
  

2004 öppnade flygbolaget Emirates sin första internationella lounge i Brisbane. Innan dess fanns 
Emirates lounger endast i Dubai. Fram till idag har över 22 miljoner kunder kopplat av i Emirates 
lounger och flygbolaget har investerat 320 miljoner dollar i sitt internationella loungeprogram. 
 
Flygbolaget Emirates öppnade sin första internationella lounge i Brisbane 2004. Nu när denna lounge 
firar 10 år har företaget totalt öppnat 36 internationella lounger på sex kontinenter. Från mars 2013 till 
mars 2014 tog personalen i loungerna hand om fler än fyra miljoner kunder. 1 400 personer arbetar i 
Emirateslounger och tillsammans kan personalen kommunicera med kunderna på fler än 25 olika språk.  
 
Emirates internationella lounger erbjuder samma höga standard på servicen och kvalité på produkterna 
på marken som deras premiumkunder kan förvänta sig ombord på flygplanen. Flygbolaget har 
investerat över 320 miljoner dollar på loungerna världen över, från att öppna nya anläggningar till att 
renovera de befintliga.   
 
Loungerna utgör tillsammans ett 69 565 kvadratmeter stort område och har kapacitet att ta hand om 11 
526 kunder samtidigt. Det återspeglar kundernas ökade efterfrågan i takt med flygbolagets tillväxt.  
 
”Vi har gjort betydande investeringar för att utveckla vårt nätverk av lounger under det senaste 
decenniet. Vi kommer att fortsätta att investera i vårt loungeprogram, eftersom vi ser det som en viktig 
del i den totala reseupplevelsen för våra premiumkunder”, säger Björn Ekegren, Sverigechef Emirates. 
 
Han fortsätter: “Vårt växande nätverk av lounger visar på ett tydligt behov och höga förväntningar från 
våra kunder. Vi lägger lika mycket uppmärksamhet på kundernas upplevelser på marken som vi lägger 
på upplevelsen ombord på våra flygplan. Innan våra premiumkunder är ombord på planet, kan de njuta 
av en exklusiv chaufförservice, speciella incheckningsdiskar och lyxiga lounger – detta är en del av 
upplevelsen av att flyga med Emirates” 
 
Emirates har idag 36 internationella lounger runt om i världen på sex kontinenter. Det inkluderar lounger 
i Auckland, Bangkok, Peking, Birmingham, Brisbane, Colombo, Delhi, Dubai (x6), Düsseldorf, Frankfurt, 
Glasgow, Hamburg, Hongkong, Istanbul, Johannesburg, Kuala Lumpur, London Gatwick, London 
Heathrow, Manchester, Melbourne, Milano, München, New York JFK, Paris Charles de Gaulle, Perth, 
Rom, San Francisco, Shanghai, Singapore, Sydney och Zürich.  
 
Besök: http://www.emirates.com/ae/english/flying/lounges/lounges.aspx för mer information om servicen 
och anläggningarna som erbjuds i Emirats lounger.  
 
Kort fakta om Emirates lounger:  

 Brisbane – Emirates första internationella lounge öppnade 2004. Loungen har en 360 graders 
utsikt över flygplatsen och omgivningen.  

 New York JFK var den första loungen i Emirates nätverk att erbjuda kunderna att gå ombord på 
flygplanet direkt från loungen.  

 London Heathrow och Singapore är de två internationella loungerna som används flitigast.   

 Emirates första klass och affärsklass passagerare tillsammans med Emirets Skywards Platinum 
och Guld medlemmar, är välkomna till loungerna.  

http://www.emirates.com/ae/english/flying/lounges/lounges.aspx


 Gästerna kan njuta av en omfattande buffé av gourmeträtter, både regionala och runt om i 
världen, samt en gratis bar som inkluderar premium vin, sprit och champagne. Andra tjänster är 
ett fullt utrustat businesscenter med Wi-Fi-anslutning, TV- och läsplatser, dusch och ett bönerum.  

 Loungerna är inredda med italienska marmorgolv, Rolexklockor i guld, läderfåtöljer och 
mahognymöbler, allt i linje med Emirates globala kvalitetsnormer.  

 
*** 

För mer information och mediekontakter:  
Lars-Ola Nordqvist, mobil 070-689 11 20, e-mail: lars@comvision.se 
Elin Norlin, mobil 070-279 86 40, elin@comvision.se 
 

 
 

Emirates, ett av de snabbast växande flygbolagen i världen, har fått mer än 500 internationella priser 
och utmärkelser för hög kvalitet. Emirates flyger till 142 destinationer i 80 länder över sex kontinenter, 
och är världens största flygbolag räknat i sittplatskilometer. Emirates flyger med över 200 wide body- 
maskiner av typ Airbus och Boeing, inklusive 44 av branschens modernaste A380. Emirates har nyligen 
lagt den största ordern i flyghistorien på 150 Boeing 777 och 50 Airbus 380 till ett värde av 99 miljarder 
US dollar. Totalt har Emirates order på 379 nya flygplan, till ett värde av mer än 164 miljarder US dollar. 
 
För mer information besök www.emirates.com 
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