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Kjos mer populær enn Bieber og
Stoltenberg

Nesten 20 prosent av Norwegians Facebook-venner ønsker Bjørn Kjos som
medpassasjer.

Tidligere i høst spurte Norwegian sine Facebook-venner: “Hvilken kjent
person vil du helst sitte ved siden av på flyturen og hvorfor?” Responsen var
overveldende med over 1000 svar.

Norwegiansjef Bjørn Kjos viste seg å være den mest populære reisepartneren;
hele 18 prosent av de spurte ville ha Bjørn som reisefølge på flyturen. Her er
noen av svarene vi fikk:



“Bjørn Kjos, han er den mest likandes karen i norsk næringsliv og jeg blir i
godt humør hver gang jeg ser og hører han.”

“Må bli sjefen sjøl Bjørn da jeg lider av flyfobi. Han må nok være den som får
meg til å roe ned med sitt ufattelige gode smil og den smittende latteren som
sannsynligvis vil få meg til å glemme hvor jeg er.”

“Kjos sjølvsagt, han må være verdens triveligste reisefølge, så da glemmer jeg
vel flyskrekken.”

Mer pop en Bieber
Tenåringsidolet Justin Bieber, som lammet hele hovedstaden under
Oslobesøket sitt tidligere i sommer, kom på en andreplass, men var langt ifra
et like populært reisefølge som Norwegiansjefen. Popstjernen var
førstevalget til 6 prosent av Facebook-vennene våre.

Andre populære reisepartnere viste seg å være Jens Stoltenberg, Alex Rosén,
Kristian Valen og Ylvis-brødrene.

Vinn en tur med Kjos
På grunn av den overveldende responsen vil en heldig passasjer snart få
sjansen til å vinne en flytur med Norwegiansjefen og en venn. Mer
informasjon vil komme på Facebook.

Om Norwegian
Norwegian er det største norske flyselskapet, og et av Europas ledende
lavprisselskaper med rundt 4500 ansatte. Selskapet tilbyr et omfattende
rutenett mellom de nordiske landene og destinasjoner i Europa.

Siden oppstarten i 2002 har mer enn 300 millioner passasjerer fløyet med
Norwegian. Norwegians viktigste oppgave har alltid vært å tilby rimelige
flybilletter til alle og å la folk fly med mer valgfrihet på reisen.

Norwegian er en pådriver for bærekraftige løsninger og grønn omstilling i
luftfarten. Selskapet har som mål å redusere CO2-utslippet med 45 prosent
innen 2030. Derfor fornyer selskapet flyflåten, løfter frem bærekraftig



flydrivstoff, reduserer og gjenvinner avfall og bruker vær- og vinddata for mer
effektive flyvninger som sparer drivstoff. Norwegian ønsker å være det mest
bærekraftige valget for passasjerene.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.
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