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Norwegian fløy 20 prosent flere
passasjerer i september

Passasjerveksten fortsatte for Norwegian i september måned. Mer enn 1,2
millioner passasjerer fløy med selskapet, noe som er en økning på 20 prosent
sammenlignet med samme måned i fjor. Måneden er preget av en sterk vekst
i kapasiteten og mange nye typiske forretningsruter er satt i drift.

I september i år fløy 1 213 542 passasjerer med Norwegian, en økning på 203
100 passasjerer sammenlignet med september i fjor.

- En ny måned med kraftig passasjervekst viser at kundene gir oss tillit, noe vi
er svært tilfreds med, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.

- Trafikktallene for september er preget av en måned der mange nye typiske
forretningsruter er satt i drift, blant annet i Finland, Sverige og Danmark.
Frekvensen på eksisterende ruter er økt. I tillegg til de nye forretningsrutene
har vi også økt kapasiteten kraftig til destinasjoner i Sør Europa, fra Norge og
Danmark med 70 prosent økning i september. Fra Sverige er
kapasitetsøkningen enda høyere. Gjennom innfasingen av mange nye Boeing
737-800-maskiner med lavere kostnader, er Norwegian stadig bedre skodd
for å møte lavere priser og konkurranse, sier Kjos.

Kabinfaktoren var på 77 prosent i september, den samme som i september i
fjor og høyere enn de foregående månedene i år. Selskapet opererte 99,4
prosent av de planlagte flygningene i denne måneden, hvorav 87,6, prosent
gikk på oppsatt rutetid.

Se detaljerte tall i vedlagte pdf.

Kontaktpersoner:



Kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik, tlf. 97 55 43 44
Finansdirektør Frode Foss, tlf. 91 63 16 45

Norwegian er Skandinavias største lavprisselskap og det fjerde største i
Europa med direkteruter innenlands i Norge og til en rekke land i Europa,
samt Nord-Afrika og Midtøsten (239 ruter og 94 destinasjoner pr september
2010). Med lave priser og kundevennlige løsninger har selskapet hatt en sterk
passasjervekst de siste årene. Norwegian fraktet 10,7 millioner passasjerer og
omsatte for 7,3 milliarder kroner i 2009. Selskapet er børsnotert (2003) og
har om lag 2 000 ansatte. Norwegian har 52 fly i flåten (september 2010).
Selskapet får levert til sammen 73 nye fly av typen Boeing 737-800 i
perioden 2008 – 2014. Norwegian vil ha en av Europas aller mest moderne
og miljøvennlige flyflåte når de nye flyene er på plass.

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.
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