
 

 
 

� Best Entertainment in the Middle East (APEX Asia 2018) 
� Best inflight Wi-Fi in the Middle East (APEX Asia 2018) 
� Best Overall Experience in the Middle East (APEX Asia 2018) 
� Middle East Leading Airline (World Travel Awards Middle East 2018) 
� Middle East leading Airline Brand (World Travel Awards Middle East 2018) 
� Middle East Leading Business Class Airport Lounge (World Travel Awards Middle East 2018) 

� Airline of the Year 2018 (Air Transport Awards) 
� Best Intercontinental Airline (Grand Travel Awards 2018) 
� Excellence in Management (10th Annual Loyalty Awards 2018) 
� Airline with the Best Business Class (Business Traveller Middle East Awards 2018) 
� Best First Class Airport Lounge in the Middle East (Business Traveller Middle East Awards 2018) 
� Airline with the Best Cabin Crew (Business Traveller Middle East Awards 2018) 

 

 

 
 

 

 

 
 

و بر اس�����اس  ’Air Transport Awards‘از طرف  2018ش�����رکت هواپيمايی امارات به عنوان خط هوايی برتر س�����ال 

 ارزيابی گروهی از مديران و کارشناسان درحوزه های مختلف صنعت حمل و نقل هوايی انتخاب گرديد.
 

بفرد در ارائه خدمات هوايی و زمينی هواپيمايی امارات با هدف تمرکز بر نياز های مش������تريان و ايجاد تجربه ای منحص������ر 

 اقدام به سرمايه گذاری بر روی ناوگان هوايی ، نوآوری محصوالت و ارتقاء خدمات خود می نمايد. متناوباً 

و  B777ش��ايان ذکر اس��ت امارات به عنوان بزرگترين ش��رکت هواپيمايی بين المللی، دارای جوانترين ناوگان هوايی ش��امل 

A380  کشور پرواز می نمايد. 85مقصد در  159ال حاضر به و در حمی باشد 

محص��والت خود انجام داده اس��ت که اهم اين  ءجهی در راس��تای ارتقاودر طول س��ال گذش��ته هواپيمايی امارات اقدامات قابل ت

پتوهای  س��اخت ، B777-200LRی هواپيمای طراحی جديد ص��ندلی ها ، A380اقدامات ش��امل بهبود النج داخل هواپيمای 

تغييراتی اعمال همچنين کانال و 3500بيش از  کانال به 2500از سيستم سرگرمی داخل پرواز  ارتقاء، بازيافتی از پالستيک

می باش���د. ش���رح مختص���ری از بروزرس���انی های انجام ش���ده در کابين  Businessکالس پروازی چيدمان ص���ندلی های در 

First ناوگان B777-300ER :عبارت است از 
 

 

 Firstسوئيت های کامالً اختصاصی کالس  �

 ريموت های بی سيم �

 دوربين های دو چشمی جهت مشاهده محيط اطراف �

 پنجره های مجازی در کابين وسط �

 اينچ 32تلويزيون  �

 منوی غذايی سفارشی  �

 به دلخواه امکان کنترل دما و نور محيط �
 

النج  41می توان به گس�������ترش النج های فرودگاهی اش�������اره نمود. در حال حاض�������ر امارات دارای  زمينیدر بحث خدمات 

 اختصاصی در سراسر دنيا می باشد.

پيش��اپيش از حمايتهای ش��ما عزيزان و س��روران گرامی بعنوان يکی از ارکان های اص��لی معرفی محص��والت و خدمات اين 

 شرکت صميمانه متشکريم.

2018هواپيمايی امارات برترين خط هوايی سال   


