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Norwegian er igjen kåret til Europas beste
lavprisselskap

Norwegian har nok en gang blitt kåret til ‘Europas beste lavprisselskap’ –
denne gangen av AirlineRatings.com. Juryen roser Norwegian for å tilby sine
passasjerer et innovativt kvalitetsprodukt, nye ruter og lave priser. Dette er
andre år på rad Norwegian vinner denne internasjonale kåringen.

AirlineRatings.com annonserte nylig vinnerne av “Airline Excellence Awards”.
For andre år på rad ble Norwegian kåret til ‘Europas beste lavprisselskap’.
Vinnerne fra de øvrige verdensdeler er: JetBlue (USA), Scoot (Asia/Pacific) og
Kulula (Midt-Østen/Afrika). Ingen andre nordiske selskap nådde opp i
kåringen. Sist sommer ble Norwegian også kåret til ‘Europas beste



lavprisselskap’ av anerkjente SkyTrax World Airline Awards for andre år på
rad.

Airlineratings.com uttaler:

“The four airlines are standouts in their respective markets with very clever
innovations and they consistently delivery an excellent value proposition.
These airlines may not always offer the lowest fare but what they always do
is deliver the best value. And these airlines open new routes and make travel
fun for millions who could previously not afford to fly.” 

- Dette er en veldig hyggelig pris å få og enda et nytt bevis på at kundene
setter pris på Norwegian. Vi har nye fly, gratis WiFi, lave priser og mange
direkteruter, men aller viktigst; vi har dyktige medarbeidere som hver dag
sørger for at passasjerene våre trives om bord. Norwegian har vunnet en
rekke internasjonale kåringer nå hvor kundene har valgt oss som beste
lavprisselskap, og vi skal fortsette å jobbe hardt for at alle skal få en god
reise med oss, sier Norwegians administrerende direktør Bjørn Kjos.

Les mer om kåringen her.

Mediehenvendelser: 
Norwegians pressetelefon: 815 11 816

Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og det tredje største
lavprisselskapet i Europa. I dag opererer Norwegian 417 ruter til 126
destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand og USA. Norwegian
frakter over 20 millioner passasjerer i året. Selskapet er børsnotert (2003) og
har om lag 4 500 ansatte. Norwegian har 101 fly i flåten med en
gjennomsnittsalder på 4,8 år (per januar 2014). Norwegian faser løpende inn
nye, mer miljøvennlige fly og har en en av de mest moderne flåtene i Europa.
Norwegian har blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av anerkjente
SkyTrax World Airline Awards både i 2013 og 2014. Det er flypassasjerene
selv som bedømmer over 200 flyselskaper over hele verden i det som er
betegnes som den mest prestisjefylte anerkjente prisutdelingen i flybransjen.

Følg Norwegian på Facebook her.

http://www.airlineratings.com/news/400/air-new-zealand-wins-2015-airline-of-the-year
http://www.facebook.com/flynorwegian


Følg Norwegian på YouTube her.
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