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Norwegian kåret til verdens beste
lavprisselskap på langdistanseruter og
Europas beste lavprisselskap

Flypassasjerer over hele verden har kåret Norwegian til verdens beste
lavprisselskap på langdistanseruter for andre år på rad og Europas beste
lavprisselskap for fjerde år på rad under årets SkyTrax World Airline Awards.
Administrerende direktør Bjørn Kjos og medarbeidere fra Norwegians base på
London-Gatwick tok imot prisen på Farnborough Airshow utenfor London i
dag.



- Jeg er svært glad over å motta over disse prisene og vil rette en stor takk til
våre passasjerer verden over som har stemt på Norwegian. Det er også all
grunn til å takke våre medarbeidere i Norwegian som hver dag tar hånd om
våre passasjerer. Uten dem ville vi ikke fått denne store anerkjennelsen fra
våre reisende, sier administrerende direktør Bjørn Kjos. 

- Norwegians vekst i Europa og internasjonalt gjør at selskapet fortsetter å
vinne tilhengere, noe som gjenspeiles i flyselskapets suksess her på World
Airline Awards. Europa er fortsatt den mest konkurranseutsatte regionen for
lavprisselskap, så å vinne tittelen «Europas beste lavprisselskap» fjerde år på
rad, er en utrolig prestasjon, sier administrerende direktør av SkyTrax, Edward
Plaisted.

Om SkyTrax Awards
SkyTrax World Airline Awards er den mest prestisjefylte og anerkjente
prisutdelingen i flybransjen. Reisende fra over 160 land, i alt 19 millioner
passasjerer, deltar hvert år i verdens største undersøkelse for kundetilfredshet
blant flypassasjerer. Over 280 flyselskaper måles i undersøkelsen. Kundene
bedømmer alt fra opplevelsen under innsjekk, ombordstigning, setekomfort,
renslighet i kabinen, mat, drikke, underholdning og service. 

Kontakt for pressen
Norwegians pressetelefon: 815 11 816

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.

http://www.worldairlineawards.com/Awards/worlds_best_lowcost_airlines.html


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