TLAČOVÁ SPRÁVA

WIZZ AIR SPÚŠŤA VÝZVU PRE MLADÝCH

ŠTUDENTI MÔŽ VYHRAŤ NEOBMEDZENÉ CESTOVANIE V SIETI WIZZ AIR NA JEDEN ROK
Budapešť, 8. marec - Wizz Air, najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v strednej a
východnej Európe, dnes oznámila, že spustila prvú WIZZ Youth Challenge – výzvu pre
mladých, medzinárodnú súťaž prípadových štúdií pre univerzity a vysokoškolských študentov.
Súťaž prináša generácii budúcich manažérov veľkú príležitosť získať profesionálne skúsenosti
pri riešení obchodných úloh z reálneho prostredia. Hlavnou výhrou súťaže je neobmedzené
cestovanie v sieti WIZZ na jeden rok.
Študenti bakalárskeho a magisterského štúdia na univerzite alebo vysokej škole sa môžu
zaregistrovať do súťaže so zameraním na letectvo a marketing do 5. apríla 2017 vyplnením
prihlášky na https://wizzair.com/en-gb/wizz-youth-challenge a následne jej odoslaním na
wizzyouthchallenge@wizzair.com.
Všetky registrované tímy získajú prípadovú štúdiu ako aj detailné pokyny a doplňujúce
materiály 7. apríla 2017, pričom odpoveď musia zaslať najneskôr do 21. apríla 2017.
Medzinárodná komisia WIZZ vyberie tímy s najlepšími prípadovými štúdiami a pozve ich na
finále naživo organizované v Budapešti 18. mája 2017. Finalisti odprezentujú svoje prípadové
štúdie porote WIZZ Youth Challenge, ktorá pozostáva z členov výkonného manažmentu Wizz
Air ako aj externých expertov.
Členovia víťazného tímu získajú možnosť jeden rok cestovať v sieti WIZZ, ktorá v súčasnosti
ponúka viac ako 500 spojení z 28 základní spájajúc 138 destinácií naprieč 40 krajinami,
pričom tímy na druhom a treťom mieste získajú od Wizz Air-u zdarma spiatočné letenky.
Viac informácií o WIZZ Youth Challenge: https://wizzair.com/en-gb/wizz-youth-challenge.
Owain Jones, korporátny riaditeľ Wizz Air, povedal: “Ako najväčšia nízkonákladová
letecká spoločnosť v strednej a východnej Európe, sme vo Wizz Air hrdí na možnosti, ktoré
vytvárame pre ľudí – či už ide o možnosť pre našich zákazníkov okúsiť skvelú kvalitu
cestovania lietadlom za najnižšie ceny, alebo príležitosť pre našich talentovaných a verných
členov tímu WIZZ rozvinúť svoju kariéru v jednej z najrýchlejšie rastúcich leteckých
spoločností v Európe. Aj preto s potešením spúšťame WIZZ Youth Challenge, ktorá prináša
skvelú príležitosť pre ďalšiu generáciu manažérov vyskúšať si svoje zručnosti pri získavaní
profesionálnych skúseností a spätnej väzby od seniorského manažmentu v leteckom
priemysle. Wizz Air podporuje študentov so zanietením pre letectvo a manažment a tešíme sa
na stretnutie s najlepšími tímami na živom finále v Budapešti.”
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O Wizz Air
Wizz Air je najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v strednej a východnej Európe, v súčasnosti
prevádzkuje flotilu 77 Airbusov A320 a A321 pričom ponúka viac ako 500 leteckých spojení z 28
základní a spája 138 destinácií naprieč 40 krajinami. Vo Wizz Air pracuje tím približne 3000 leteckých
profesionálov, ktorí zabezpečujú výnimočný servis a atraktívne nízke ceny leteniek, ktoré spravili z Wizz
Air preferovaného prepravcu pre 23 miliónov cestujúcich za posledných 12 mesiacov končiacich 30.
novembrom 2016. Spoločnosť Wizz Air je kótovaná na Londýnskej burze ako WIZZ a zahrnutá vo FTSE
250 a FTSE All-Share Indices. Wizz Air je registrovaný pod Medzinárodnou leteckou transportnou
agentúrou (IATA), Prevádzkovým bezpečnostným auditom (IOSA), ktorý je globálnou normou v
bezpečnosti dopravnej leteckej prevádzky. Wizz Air získal ocenenie Významná letecká spoločnost roka
2016 od editorov Air Transport World, lídra na trhu leteckých médií ako aj Nízkonákladová letecká
spoločnosť roka 2016 Centrom pre Letectvo (CAPA), popredným poskytovateľom informačného
prehľadu na leteckom trhu.
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Všetky lety sú prevádzkované lietadlami Airbus A320 so 180 sedadlami a A321 s 230 sedadlami



Dodávky nových lietadiel Airbus A321 začali v Novembri 2015
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