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Följ Emirates medarbetare på resor runt om i världen 
 
Flygbolaget Emirates kopplar ihop människor och passioner världen över och det 
kommer nu fram i den nya kampanjen ”Be There”. Den ska inspirera resenärer till 
nyfikenhet, reslust och äventyr. I kampanjen deltar sju av Emirates medarbetare som 
under ett halvår ska besöka nära 40 destinationer. Deras äventyr filmas och kan ses i 
Emirates digitala och sociala mediekanaler samt på TV-kanalen National Geographic. 
  
I kampanjen har Emirates vänt sig till sina egna ”globalistas” – flygbolagets dynamiska och 
passionerade medarbetare som representerar över 130 nationaliteter – och gett dem 
huvudrollen. I ”Be There”-kampanjen kommer Emirates globalistas att resa världen runt under 
sex månader och berätta om sin passion för resandet och nya upplevelser genom att filma 
sina speciella ögonblick.  
 
De sju globalistas som deltar i kampanjen har valts ut genom en talangjakt bland Emirates 
medarbetare. De sju medarbetarna får nu en unik möjlighet att resa ut i världen och upptäcka 
dolda pärlor och städer runt om i flygbolagets globala nätverk som omfattar sex kontinenter. 
Under sina resor kommer de att göra filmer om exempelvis musik, mat, mode och spännande 
äventyr samtidigt som de utforskar platser utifrån sina egna intressen och passioner.  
 
– Den här kampanjen förkroppsligar vad vårt varumärke står för och jag är stolt över våra 
medarbetare som har valts ut för att representera Emirates som ”Be There”-ambassadörer. Vi 
hoppas att deras reseberättelser kommer att inspirera människor att resa och se mer av 
världen, säger Boutros Boutros, Emirates Divisional Senior Vice President of Corporate 
Communications, Marketing & Brand. 
 
Samarbetar med National Geographic Channel 
 
Förutom i Emirates egna digitala och sociala mediekanaler, kommer flygbolaget att visa 
filmerna i TV-kanalen National Geographic Channel (NGC) som man samarbetar med för att 
förmedla reseäventyren till en global publik. NGC har varit involverad i uttagningen av de sju 
globalistas, och har även varit med i den kreativa processen samt coachat deltagarna kring 
hur de på bästa sätt förmedlar sin historia och hur de kan använda olika visuella tekniker för 
att fånga tittarnas intresse.  
 
– När vi frågade oss själva varför vi reser, behövde vi inte leta länge efter svaret. Vi fick in nära 
500 bidrag till ”Be There”-kampanjen från vår duktiga personal, och det har kommit in en 
enorm respons från medarbetare i hela vår organisation till stöd för de utvalda kollegorna. Det 
understryker hur stor vår gemensamma passion för resor är. Våra medarbetare och vår 
inställning till äventyr spelar en avgörande roll i vår framgång som flygbolag, säger Boutros 
Boutros. 
 
– Kampanjen är ett samarbete mellan två globala varumärken. National Geographic Channels 
unika berättarförmåga förmedlar en spännande bild av individerna som genom sin anställning 



hos Emirates inspirerar andra likasinnade resenärer, säger Con Apostolopoulos, Vice 
President för Advertising & Partnerships hos Fox International Channels. 
 
”Be There”-kampanjen började med att Emirates Group uppmanade sina 80 000 medarbetare 
att spela in en video för att berätta vem de är, vilka deras passioner är och hur resor hjälper 
dem att förverkliga sina drömmar. De inskickade bidragen visade upp ett brett spektrum av 
intressen som fotografi, mode, musik, extremsporter, mat och konst. Från de inlämnade 
bidragen valdes 20 finalister ut som fick presentera sig själva under en audition framför en 
fullsatt aula och en panel med namnkunniga domare som TV-personligheten Silvena Rowe. 
Finalisterna fick två minuter var på sig för att visa upp varför de förtjänar att bli en av de 
utvalda. De sju vinnarna kommer från olika kulturella bakgrunder, och från flera olika roller 
inom Emirates organisation.  
 
De sju globalistas påbörjade sina resor i maj och fortsätter ända till november, och tillsammans 
kommer de att besöka nära 40 destinationer. Deras resor och berättelser hittas på Emirates 
hemsida: emirates.com/bethere. Resorna kan även följas i National Geographics kanal, samt 
på Emirates sociala mediekanaler – Facebook, YouTube, Instagram och Twitter. En ny 
destination kommer att presenteras varje vecka, följ projektet via hashtagen #BeingThere i 
sociala medier.  
 
De sju globalistas: 
Ashley Klinger, från USA – pilot, Boeing 777 (video) 
Nimeet Shah, från Indien – Contact Center i Mumbai (video) 
Rahed Ammoura, från Irland – SEP Training Manager, utbildning av besättning (video) 
Shahab Al Awadhi, från Förenade Arabemiraten – IT-manager (video) 
Tamara White, från USA – besättningspersonal (video) 
Jeremy Fenton & Christine Goede, från Australien respektive Kanada – kabinpersonal (video) 
 

*** 

För mer information och mediekontakter:  
Elin Norin, mobil 070-279 86 40, e-mail: 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 146 destinationer i 81 länder över sex kontinenter, 
och är världens största flygbolag räknat i sittplatskilometer. Emirates flyger med 234 wide body-
maskiner av typ Airbus och Boeing, inklusive 61 av branschens modernaste Airbus A380. Emirates har 
lagt den största ordern i flyghistorien på 150 Boeing 777 och 50 Airbus A380 till ett värde av 99 miljarder 
US dollar. Totalt har Emirates order på 278 nya flygplan, till ett värde av mer än 135 miljarder US dollar. 

För mer information besök www.emirates.se  
 

 

 


