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Emirates lanserar nya leksaker för de allra yngsta 
resenärerna 

 
Flygbolaget Emirates lanserar nu nya leksaker ombord för de unga resenärerna, 0-12 år. 
Det nya leksakssortimentet består av olika mjukisdjur och unika väskor från Lonely 
Planet som bland annat innehåller utfällbara världskartor, resedagböcker, vattenflaskor, 
faktakort om världen. 
 
Emirates har lanserat ett nytt sortiment av leksaker, mjukisdjuren Fly With Me, för barn i åldern 
0-8 år och specialdesignade aktivitetsväskor från Lonely Planet för barn i åldern 6-12 år. De 
nya leksakerna finns nu ombord och delas ut till alla unga resenärer som reser under 
kommande julhelger.   
 
Mjukisdjur från olika delar av världen 
 
Emirates mjukisdjur är nya signaturprodukter som ersätter de populära Fly With Me-monstren. 
Leksakerna är designade och framtagna för att vara både underhållande och lärorika. Varje 
djur representerar en specifik region och kommer att hjälpa barnen att lära sig mer om djurets 
naturliga miljö. 
 
De fyra mjukisdjuren som nu delas ut är lejonet Lewis från Afrika, pandan Peek U från Kina, 
apan Enrico från Latinamerika och kamelen Leila från Mellanöstern. Djuren kommer att bytas 
ut en gång i halvåret.  
 
Djuren presenteras i tre produktlinjer, där varje produktlinje vänder sig till en specifik 
åldersgrupp. Travel Buddy som kommer med en anordning så att leksaken kan hängas i bilen, 
på barnvagnen eller i sängen, Carry Buddy som kan användas både som leksak och filt och 
Magnetic Sketcher som syftar till att barnen ska få vara kreativa.  
 
Ombordtidningen Fly With Me har också moderniserats för att lyfta fram djuren. Tidningen är 
fylld med aktiviteter för barnen att roa sig med under flygningen och är exklusivt framtagen för 
Emirates unga resenärer.  
 
– Över 4 miljoner barn reser med oss varje år, vilket gör de unga resenärerna till en av våra 
viktigaste kundgrupper. Vi vet hur utmanande det kan vara för föräldrar att underhålla sina 
barn under resan, därför har vi anpassat varje aspekt av reseupplevelsen, från leksaker och 
underhållning till särskilda menyer för barnen och även speciella incheckningsdiskar för 
familjer. Vi försöker ständigt att skapa en smidig reseupplevelse för familjer, säger Adel Al 
Redha, Emirates’ Executive Vice President och Chief Operations Officer. 
 
Samarbete med Lonely Planet 
 
Förutom Fly With Me-mjukisdjuren har Emirates samarbetat med Lonely Planet för att skapa 



de barnanpassade väskorna. Produkterna från Fly With Me Lonely Planet kommer i fyra 
versioner: två specialdesignade retroryggsäckar för barn och två kylväskor. Dessa produkter 
kommer att uppdateras en gång per år.  
 
Varje väskas innehåll fokuserar på äventyrskänslan hos de unga resenärerna. Dessa 
inkluderar utfällbara världskartor, reseskildringar, vattenflaskor, faktakort om världen och olika 
pedagogiska böcker som är exklusiva för Emirates.  
 
Förbättrad familjeupplevelse ombord 
 
Familjer kan se fram emot ännu fler förbättringar redan innan nyår, exempelvis kommer en ny 
serie med gratulationskort för barn användas för att fira speciella tillfällen ombord samt 
uppdaterade fotokort som kabinpersonalen kan använda när de fångar speciella ögonblick 
med en polaroidkamera.  
 
Emirates har även sett över måltiderna ombord och barnrätterna som serveras till barn mellan  
2-12 år serveras nu på nydesignade måltidsbrickor som föreställer Emirates berömda 
kabinpersonal och piloter. 
 
Barn som reser med Emirates kan titta på filmer och spela spel på Emirates prisbelönta 
underhållningssystem ice Digital Widescreen som har över 25 kanaler som är anpassade för 
barn och över 40 klassiska Disney-filmer. Barnen får även färgglada och bekväma hörlurar 
som är designade för barn med fantastisk ljudkvalitet.  
 
Emirates fortsätter med sitt enastående familjeerbjudande på marken, där de bland annat 
erbjuder ett särskilt incheckningsområde för familjer i Dubai och prioriterad ombordstigning för 
familjer på alla flygplatser. I Emirates lounger kommer Fly With Me-mjukisdjur i två andra 
produktlinjer att delas ut. Det är Fly With Me Cuddle Buddy, en mjuk snuttefilt för spädbarn, 
och Fly With Animal Tin Fall med magneter och aktivitetsblad för småbarn. Den unika Fly With 
Me Lonely Planet väskor kommer också att delas ut till äldre barn, och är ett komplement till 
arkadspelen och playstations-terminalerna som finns i loungerna för både First och Business 
Class i Dubai.  

*** 

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 150 destinationer i 80 länder över sex kontinenter, 
och är världens största flygbolag räknat i sittplatskilometer. Emirates flyger med 246 wide body-
maskiner av typ Airbus och Boeing, inklusive 71 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 260 nya flygplan, till ett värde av mer än 123 miljarder US dollar. 

För mer information besök www.emirates.se  
 

 

 


