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Norwegian Reward inngår samarbeid med
Flybussen

Nå tilbyr Norwegian Reward reisende på Flybussen muligheten til å tjene 6 %
CashPoints på bussbilletten.

CashPoints vil kunne opptjenes på alle ruter som opereres av Flybussen i
Norge, inkludert ruter i Oslo. Opptjening av CashPoints er kun mulig ved kjøp
av billetter på flybussen.no.

- Vi ønsker å tilby attraktive fordeler til våre medlemmer og vi ser at

http://www.flybussen.no


Flybussen er en veldig god samarbeidspartner da deres rutenettverk dekker
store deler av landet. Opptjening av CashPoints med Flybussen er nok et
tilbud som gjør det enklere å spare CashPoints som du kan bruke til å betale
hele eller deler av din neste flyreise med, sier direktør for Norwegian Reward,
Brede Huser.

Norwegian Reward er et gratis fordelsprogram fra Norwegian for passasjerer
som ønsker å reise billigere og bedre. Medlemmer kan tjene CashPoints på
blant annet flyreiser, hotell, dagligvarer, strøm, forsikring og i mer enn 150
nettbutikker.

Spar med familien
Tidligere i år lanserte Norwegian Reward Familiekonto som gjør det mulig for
familier å spare CashPoints sammen i én og samme konto.Dette gjør det
enklere å bruke alle familiemedlemmers opptjente CashPoints ved kjøp av en
reise.

Om Norwegian Reward: Norwegian Reward har 6 millioner medlemmer
globalt. Hver gang man bestiller en reise med Norwegian, eller benytter
tjenester fra Norwegian Reward sine partnere, tjener man CashPoints som
kan brukes til å betale for flybilletter. Dersom man i tillegg bruker kredittkort
fra Bank Norwegian kan man tjene CashPoints på alt man handler (1%
CashPoint på alle kjøp). Med Norwegian Reward får man også tilgang til en
rekke andre fordeler som rabatter og ekstra CashPoint-opptjening ved kjøp
innen reise, mobil, bredbånd, strøm, forsikring, boligalarm og en rekke andre
produkter og tjenester.

For mer informasjon besøk www.norwegianreward.com. Fordelsprogrammet
er helt gratis.

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.

http://www.norwegianreward.com


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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