Sterspeler van de European Rugby Champions
Cup Leone Nakarawa is ‘Miles and Smiles’miljonair
Een miljoen Miles en een miljoen Smiles - wat wil een rugbyspeler nog meer? Dankzij Turkish
Airlines, sponsor van de European Rugby Champions Cup, werd die droom werkelijkheid voor
Leone Nakarawa, winnaar van de EPCR European Player of the Year-verkiezing. Als beloning
voor zijn toewijding en teamspirit ontving hij de prijs van een miljoen Miles. De Miles maken
deel uit van het frequent flyer-beloningsprogramma ‘Miles&Smiles’ van Turkish Airlines.
De internationale luchtvaartmaatschappij maakte de EPCR European Player of the Year bekend
net voor de finales van de European Rugby Champions Cup en de Challenge Cup, die dit jaar
plaatsvonden op 11 en 12 mei 2018 in het San Mames-voetbalstadion in Bilbao. Vier andere
genomineerden waren Scott Fardy (Leinster Rugby), Tadg Furlong (Leinster Rugby), Maxime
Machenaud (Racing 92) en Johnny Sexton (Leinster Rugby). De winnaar werd gekozen via een
online publieksstem.
Het ‘Miles&Smiles’-programma van Turkish Airlines biedt zeer aantrekkelijke voordelen voor
frequent flyers van Turkish Airlines, partners van de Star Alliance en geselecteerde hotels en
autoverhuurders.
Ahmet Olmuştur, Chief Marketing Officer (CMO) van Turkish Airlines: “Leone Nakarawa heeft
de verkiezing tot EPCR European Player of the Year absoluut verdiend en we kennen hem met
trots de prijs van een miljoen Miles toe uit ons voordelige frequent flyer Miles&Smilesprogramma. Zijn aantoonbare teamspirit en uitstekende prestaties tijdens de European Rugby
Champions Cup zijn een perfecte weerspiegeling van de eigenschappen die onze
luchtvaartmaatschappij elke dag nastreeft.”

Turkish Airlines sponsort sinds jaar en dag sportevenementen en teams, zoals het Turkish
Airlines World Amateur Golf Club-golftoernooi, de Turkish Airlines Open en de Turkish Airlines
Euroleague, Europa’s basketbalcompetitie op het hoogste niveau. Verder heeft de
luchtvaartmaatschappij partnerschappen in het tennis, de paardensport, het ijshockey en de
wereldwijde duiksport.

OVER TURKISH AIRLINES (NL)

Over Turkish Airlines:
Turkish Airlines, lid van de Star Alliance,werd in 1933 opgericht met een vloot van vijf toestellen. Inmiddels heeft de
luchtvaartmaatschappij een vloot van 328 (passagiers- en vracht)vliegtuigen envliegt het naar 302 bestemmingen
wereldwijd, waarvan 253 internationaal en 49binnen Turkije, in 121 verschillende landen. Meer informatie over
TurkishAirlines is te vinden op de officiële website www.turkishairlines.com of via Facebook, Twitter, Youtube,
Linkedin en Instagram.
Over Star Alliance:
Het Star Alliance-netwerk werd opgericht in 1997 als de eerste echt wereldwijd opererende luchtvaartalliantie die
internationale reizigers een wereldwijd bereik van bestemmingen, erkenning en naadloze diensten biedt. De
acceptatie van Star Alliance door de markt wordt onderkend door diverse onderscheidingen, waaronder de ‘Air
Transport World Market Leadership Award’ en ‘Best Airline Alliance’, uitgereikt door zowel Business Traveller
Magazine als Skytrax. De gezamenlijke luchtvaartmaatschappijen bieden meer dan 18.450 vluchten per dag naar
1.300 luchthavens in 190 landen. Star Alliance Connecting Partner, Juneyao Airlines, verzorgt aanvullende
aansluitende vluchten.
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