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Norwegian etablerer nytt fraktselskap

Norwegian har etablert et eget fraktselskap. Selskapet skal koordinere og
utnytte kapasiteten i hele rutenettet til flyselskapet ved å knytte til seg flere
samarbeidspartnere.

Norwegian Cargo AS er et Norwegian-selskap som skal administrere de
forskjellige internasjonale markedene via et bredt nettverk av General Sales
Agents-avtaler (GSA). Markedet internt i Norden vil bli håndtert direkte av
selskapet, noe som åpner muligheten for flere direkte avtaler.

-  Med Norwegians kontinuerlige vekst og oppstart av flyvninger til USA og
Thailand, er det nå riktig å etablere en egen enhet innen konsernet for å



ivareta og videreutvikle fraktproduktet, samt sikre optimal utnyttelse av den
tilgjengelige lasteromskapasiteten, sier leder for bakketjenestene i
Norwegian, Bjørn Erik Barman-Jenssen.

I dag transporterer Norwegian frakt stort sett bare innen Skandinavia, og med
etableringen av Norwegian Cargo vil stort sett hele rutenettet med over 120
destinasjoner bli tilgjengelig for kunder som har behov for transport av varer.

Kontaktperson:
Bjørn Erik Barman-Jenssen, Director Ground Operation & In-flight Services
E-post: barman@norwegian.no
Telefon: +47 4746 3369

Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og det tredje største
lavprisselskapet i Europa med 331 ruter til 120 destinasjoner i Europa, Nord-
Afrika og Midtøsten. I mai 2013 starter selskapet også langdistanseflygninger
til USA og Asia. Norwegian fraktet  nærmere 17,7 millioner passasjerer i
2012. Selskapet er børsnotert (2003) og har om lag 3 000 ansatte. Norwegian
har 73 fly i flåten med en gjennomsnittsalder på 4,6 år (per mars 2013).
 Norwegian faser løpende inn nye, mer miljøvennlige fly og har en av de mest
moderne flåtene i Europa.

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.
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