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Norwegian er kåret til Europas beste
lavprisselskap for femte gang

Norwegian ble i helgen kåret til Europas beste lavprisselskap 2019 av World
Travel Awards, som representerer den globale reiselivsbransjen. Dette er den
sjette prisen selskapet har mottatt så langt i 2019.

World Travel Awards deles ut til de beste aktørene innen reiselivsbransjen og
det er representanter fra bransjen selv som stemmer fram sine favoritter. Det
er femte gang Norwegian vinner denne prisen.



- Denne utmerkelsen er med på å anerkjenne den fantastiske jobben våre 11
000 dyktige medarbeidere gjør hver dag, og viser at nye fly, hyggelig service
og lave priser settes pris på av de reisende. Tusen takk til alle som har stemt
på oss, sier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian.

Norwegian har tidligere i år mottatt følgende priser:

• Flybransjens beste lojalitetsprogram i Europa/Afrika, Freddie
Awards

• Norges mest bærekraftige flyselskap, Sustainable Brand Index
• Beste lavprisselskap i Europa, Passenger Choice Awards
• Beste flyselskap på innenriksreiser i Norge, Grand Travel Awards
• Beste europeiske flyselskap, Grand Travel Awards

Norwegian er det femte største lavprisselskapet i verden med over 37
millioner reisende i 2018. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer
enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Singapore,
Karibia, USA og Sør-Amerika. Norwegian har en flyflåte på rundt 170 fly med
en gjennomsnittsalder på 3,8 år og er blant de mest moderne og
miljøvennlige flyselskapene i verden. Norwegian har blitt kåret til det mest
miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on
Clean Transportation (ICCT). Både i 2015, 2016, 2017 og 2018 har Norwegian
blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge
flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. For
sjette år på rad har Norwegian også blitt kåret til Europas beste
lavprisselskap av SkyTrax. Norwegian har rundt 11 000 dedikerte
medarbeidere. 

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

https://freddieawards.com/
https://freddieawards.com/
https://www.sb-index.com/norway
https://connect.apex.aero/page/passengerchoice
https://travelnews.no/grand-travel-award/
https://travelnews.no/grand-travel-award/
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
https://www.facebook.com/flynorwegian/
https://twitter.com/Fly_Norwegian
https://www.instagram.com/flynorwegian/?hl=en
https://www.linkedin.com/company/norwegian-air-shuttle
https://www.youtube.com/user/norwegian
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