
Se Zlatan live med Emirates Skywards
Emirates Skywards har släppt flertalet exklusiva erbjudanden för lojalitetsprogrammets
medlemmar. Nu kan de använda sina Skyward Miles för att lösa ut matchbiljetter till europeisk
toppfotboll i England, Frankrike, Italien och Spanien.

Matchbiljetter till AC Milan, Arsenal, Olympique Lyonnais och Real Madrid

Alla som följer det italienska topplaget AC Milan kan nu använda in sina Miles och uppleva
Zlatan Ibrahimović på San Siro i Milano. En vanlig entrébiljett kostar från 10 000 Miles och
erbjudandet gäller mellan den 17 oktober till 19 december 2021.

Skywards Exclusive erbjuder även biljetter till Londonlaget Arsenals matcher på Emirates
Stadium. En vanlig biljett kostar från 10 000 Miles och ett tillträde till arenans Hospitality Suite
kostar från 60 000 Miles.

De som vill resa till Frankrike och titta på Olympique Lyonnais kan göra det med Emirates
Skywards mellan 31 oktober 2021 till 14 maj 2022. Medlemmar kan köpa vanliga entrébiljetter
från 6 500 Miles eller testa på Emirates Club VIP som kostar från 51 000 Miles.

Är man intresserad av att se stjärnspäckade Real Madrid spela fotboll så finns även den
möjligheten med lojalitetsprogrammet. Läs mer om det här.

Ta del av exklusiva erbjudanden för souvenirer och matchtröjor

Med Skywards Exclusive kan medlemmar även handla flera exklusiva varor från Emirates
sponsringsportfölj. Från 52 000 Skywards Miles kan medlemmar köpa signerade matchställ
och fotbollar från klubbar som Arsenal, AC Milan, Benfica och Chelsea.

För övrig information: https://www.emirates.com/media-centre/live-in-the-moment-with-
skywards-exclusives/

För mer information, vänligen kontakta:  
Johan Forsberg, Spotlight PR  
Telefon: 073-512 52 96 
E-mail: johan.forsberg@spotlightpr.se

Om Emirates

Berättelsen om Emirates började 1985 när vi startade verksamhet med bara två flygplan. Idag
flyger vi världens största flottor, Airbus A380 och Boeing 777, och erbjuder våra kunder
bekvämligheter med de senaste och mest effektiva wide-body maskiner i himlen.

Vi inspirerar resenärer runt om i världen med vårt växande nätverk av destinationer över hela
världen, branschledande flygunderhållning, regionalt inspirerad mat och service i världsklass.
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