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WIZZ AIR OPÄŤ SPÚŠŤA WIZZ AIR YOUTH CHALLENGE 
PRVÁ CENA: NEOBMEDZENÉ CESTOVANIE V SIETI WIZZ NA 1 ROK! 

 

Budapešť, 5. marec – Wizz Air, najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v strednej 

a východnej Európe a jedna z najrýchlejšie rastúcich leteckých spoločností v Európe, dnes 

oznámila druhý ročník WIZZ Youth Challenge, medzinárodnej súťaže prípadových štúdií, ktorá 

umožňuje študentom vysokých škôl a univerzít ukázať ich potenciál a prísť s inovatívnymi 

a “out-of-the-box” nápadmi na riešenie obchodných problémov v zmysle zadania Wizz Air-u. 

Účastníci WIZZ Youth Challenge získajú profesionálnu skúsenosť, naučia sa viac o biznise 

v pozadí jednej z najrýchlejšie rastúcich aerolínií v Európe a v prípade, že postúpia, budú môcť 

prezentovať svoje koncepty WIZZ profesionálom na seniorskej úrovni počas živého finále 

v Budapešti. Víťazi súťaže budú odmenení možnosťou cestovať zadarmo počas celého roka 

v celej sieti liniek Wizz Air-u, ktorá v súčasnosti ponúka viac ako 600 spojení do 145 destinácií 

zo 44 krajín. Výhercovia druhého a tretieho miesta získajú zdarma spiatočné letenky, ktoré 

môžu využiť či už na cestu na vysnívanú dovolenku alebo ďalšie štúdium v zahraničí. 

Od dnes do 25. marca 2018 sa môžu do súťaže prihlásiť aktívni študenti bakalárskeho, 

magisterského či inžinierskeho štúdia na vysokej škole alebo univerzite, ktorá je v krajine 

patriacej do siete WIZZ, na www.wizzyouthchallenge.com. Všetky registrované tímy získajú 

prípadovú štúdiu a detailný návod ako i podkladové materiály 26. marca 2018. Tímy 

s najlepšie vypracovanými prípadovými štúdiami budú pozvané na live event v Budapešti 

9. a 10. mája 2018. 

Viac informácii o WIZZ Youth Challenge je k dispozícii na www.wizzyouthchallenge.com.  

Owain Jones, korporátny riaditeľ Wizz Air-u povedal: “Prvý ročník WIZZ Youth Challenge minulý 

rok bol obrovským úspechom s viac ako 400 zaregistrovanými prípadovými štúdiami a fantastickým 

finale naživo v Budapešti. Veľmi sa tešíme, že aj tento rok môžeme spustiť už druhý ročník WIZZ Youth 

Challenge, ktorý umožní zažiariť mnohým mladým šikovným mysliam pri vypracovávaní zadaní 

z reálnego aerolinkového biznisu. Vo Wizz Air-i sme pyšní na príležitosti, ktoré vytvárame pre ľudí, či už 

ide o cestujúcich, ktorí si môžu užiť cestovanie vrámci širokej siete cenovo výhodných spojení alebo 

každého jedného oddaného kolegu, ktorý môže pracovať na svojom kariérnom raste až po mladých 

talentovaných ľudí, ktorí s name zdieľajú svoje nápady a získavajú fantastické profesionálne skúsenosti. 

Ako jedna z najrýchlejšie rastúcich leteckých spoločností v Európe, si Wizz Air váži možnosť spájať sa 

s budúcimi lídrami a teší sa na prezentáciu nových myšlienok od mladej generácieu na živom finale 

v Budapešti.” 

 

O Wizz Air 

Wizz Air je najväčšia nízkonákladová letecká spoločnosť v strednej a východnej Európe, 

v súčasnosti prevádzkuje flotilu 89 lietadiel Airbus a Airbus 321 na 600 linkách z 27 základní, 

spájajúc 145 destinácií destinácií naprieč 44 krajinami. Vo Wizz Air pracuje tím približne 3500 
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leteckých profesionálov, ktorí zabezpečujú výnimočný servis a atraktívne nízke ceny leteniek, 

ktoré spravili z Wizz Air preferovaného prepravcu pre 28.2 miliónov cestujúcich v roku 2017. 

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. Spoločnosť získala ocenenie 2017 – Európska 

Aerolinka Roka od Aviation 100, ktorá rozoznáva a oceňuje najlepších hráčov v oblasti 

letectva.  

 

 

Pre viac informácií: 

 

Sorina Ratz, Wizz Air Group, communications@wizzair.com  

Tomáš Kika, Weber Shandwick - Wizz Air Media Relations Slovakia, +421 903 37 41 37 

communications@wizzair.com, +36 1 777 9412 
 

* Prehľad krajín v sieti WIZZ nájdite na: https://wizzair.com/en-gb/flights/#/. 
 

 

Sledujte nás na Twitteri: @wizzair 

Poznámka pre redakcie: 

• Všetky lety sú prevádzkované lietadlami Airbus A320 so 180 sedadlami a A321 s 230 sedadlami 

• Dodávky nových lietadiel Airbus A321 začali v Novembri 2015 

• Pre obrázky lietadiel, posádok a logá navštívte http://wizzair.com/en-GB/press 
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