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Emirates blir barnens flygbolag   

 
Emirates är barnens flygbolag. Nu ökar bolaget sin satsning på att underlätta för de unga 

resenärerna att flyga – och för att öka reseupplevelsen för hela familjen. Nya mjuka 

monsterfigurer lanseras och från december väntar mer än 50 timmar av de senaste filmerna och 

underhållningsprogrammen ombord på Emirates maskiner till Dubai.  
 
Den stora satsningen på barnen görs både genom Emirates prisbelönta underhållnings- och 

kommunikationssystem ICE (information, communication, entertainment) och genom lanseringen av 

den tredje generationen av den färgglada familjen monsterleksaker, ”Fly with me Monsters”. Barnen får 

stifta bekantskap med Zaive, Oggie, AirBoe och Fangdango som tillkommer till de åtta 

monsterdockorna som redan finns på Emirates plan.  

 

Monstren, som blir ett perfekt resesällskap och inspiration till barnens fantasier, har sin egen speciella 

karaktär och har fått sina namn från Emirates egen community av ”globalistas”, medlemmar på 

Facebook och Skywards samt anställda.  

 

"Nästan 3,5 miljoner monsterleksaker har delats ut till Emirates unga kunder sedan lanseringen 2012, 

och populariteten av de här figurerna har varit mycket positiv. Nu kan våra unga vana resenärer bygga 

sin egen samling av leksaker", sade Terry Daly, Emirates divisionschef och Senior Vice President, 

Service Delivery. "Vi arbetar hårt för att skapa en fantasifull produkt som anpassat till barn, eftersom det 

i sin tur bidrar till att höja reseupplevelsen för hela familjen." 

 

De nya monsterleksakerna kommer i två sorter, Buddies Blanket – plyschfigurer som är inlindade i 

mjuka fleecefiltar och Seat Critters Belt - små leksaker som sitter i ett säkerhetsbälte för att främja 

säkerheten. 

 

Barnen får också nya reseryggsäckar ombord och tas extra väl omhand av bolagets specialutbildade 

kabinpersonal.   

 

Senaste tecknade filmerna 

I ICE-systemets barn- och ungdomsavdelning finns de senaste filmerna, alla Disneyklassiker, rader av 

andra tecknade filmer och ett massivt utbud av TV-underhållning. Att flyga med barn på Emirates i 

vinter blir rena barnleken! 

 

I det senaste underhållningsutbudet på ICE-systemets digitala bredskärm märks t.ex. Bubble Guppies, 

Spongebob och Team Umizoomi, nya kanaler som ägnas åt Thomas & Friends, Upptäckar-Dora, Musse 

Piggklubben, Austin & Ally och Gruffalo. Till detta ska bland annat läggas BBC:s nya CBeebies, 

förskolekanalen Disney Junior, Cartoon Network och mer än 15 specialkanaler med den bästa 

barntelevisionen, filmer som Dumma mej 2, One Direction, This is us, Smurfarna 2, Flygplan och The 

Croods. Bland klassikerna märks De 101 dalmatinerna, Askungen och Mary Poppins och nyare filmer 

som Bilar, Toy Story och alla Pirates of the Caribbean-filmerna. De flesta av filmerna erbjuds på sju 

olika språk.    



– Själva flygresan med Emirates ska vara halva nöjet med en lyckad semester och något som hela 

familjen ser fram emot, säger Patrick Brannelly, som är ansvarig för inflightunderhållningen.  

 

Stort utbud av underhållning för barn 

– Ett stort och balanserat utbud av underhållning för barnen underlättar resan för föräldrarna och gör att 

de också kan luta sig tillbaka och njuta av flygningen. Emirates var det första bolag som introducerade 

särskilda barnkanaler. Det skedde redan 1992, tillägger Patrick Brannelly. År 2003 lade vi till ett 

jättelikt utbud av Disneyfilmer och nu gör vi alltså en ytterligare utökning av det mångsidiga 

underhållningsutbudet för barn och ungdomar, inte bara med filmer och TV-program utan också med 

musik, spel och leksaker, inklusive de nya Flyg med mig-monstren.   

 

Emirates gör varje månad en genomgång och uppdatering av sitt underhållningsutbud ombord för att 

alltid kunna visa de senaste och bästa filmerna, de senaste TV-programmen, den nyaste musiken och 

aktuella spel från hela världen. I ICE-systemet finns i dag över 1600 kanaler på 30 språk och den 

digitala bredskärmen vid varje stol ser till att resan blir riktigt underhållande. 

Emirates satsning på barn och ungdomar görs inte enbart I luften. Den som öppnade Emirates hemsida 

den 20 november upptäckte att sidan ägnades åt att skapa uppmärksamhet för Internationella Barndagen, 

FN:s dag för vänskap och förståelse mellan världens barn. 

*** 

 

Om ICE Digital Widescreen: 

Emirates prisbelönta ombordunderhållningssystem, ice Digital Widescreen (information, 

communication, entertainment) innehåller mer än 1600 kanaler och gör det dessutom möjligt för 

passagerarna att koppla upp sig mot sin egen e-post. Systemet erhöll tidigare i år utmärkelsen Bästa 

ombordunderhållning av Skytrax, för nionde gången i rad.  

 

För mer information och mediekontakter 

Lars-Ola Nordqvist, tel. 070-689 11 20, e-mail: lars@comvision.se 

Elin Norlin, tel. 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 134 destinationer i 76 länder över sex kontinenter, 
och är världens största flygbolag i sittplatskilometer. Emirates flyger med över 200 wide body-flygplan av 
typ Airbus och Boeing, inklusive 26 av branschens modernas A38. Därutöver har Emirates lagt order på 
ytterligare 191 flygplan, till ett värde av mer än 46 miljarder kr.  
För mer information besök www.emirates.com  
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