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Norwegian fløy 24 millioner passasjerer i
2014 - 130 millioner siden oppstarten

Norwegian satte ny passasjerrekord i 2014 med nærmere 24 millioner
passasjerer. Det er tre millioner flere enn året før. Siden oppstarten i 2002
har 130 millioner passasjerer reist med Norwegian. Fjoråret var preget av høy
kapasitetsvekst, men likevel høy fyllingsgrad.

Fyllingsgraden på årsbasis var 81 prosent i 2014, opp fra 78 prosent i 2013. I
2014 fornyet Norwegian flyflåten betydelig, lanserte mange nye ruter – både
interkontinentalt og i Europa, samt etablerte nye baser i USA og Spania.

Også årets siste måned var preget av kapasitetsøkning og sterk fyllingsgrad. I



desember fløy 1 635 596 millioner passasjerer med Norwegian.
Fyllingsgraden var 81,3 prosent, opp 3,3 prosentpoeng fra samme måned i
2013. Kapasitetsveksten (ASK) var på 12 prosent og trafikkveksten (RPK) på
17 prosent i årets siste måned, mens antall passasjerer økte med to prosent.

- Tre millioner flere passasjerer valgte å fly med oss i 2014 sammenlignet
med året før og det totale passasjertallet kom opp i 24 millioner. Stadig nye
kunder kommer om bord. Ikke minst i nye markeder utenfor Skandinavia ser
vi at mange har prøvd Norwegian for første gang, likt tilbudet vårt og
kommet tilbake. Det gjør oss bedre rustet til å møte en stadig sterkere
internasjonal konkurranse. England, USA og Spania er eksempler på markeder
med stort kundetilfang hvor vår vekst bidrar til å øke fremtidig
konkurransekraft og dermed trygge arbeidsplasser i Norwegian, sier
administrerende direktør Bjørn Kjos.

- Det er også gledelig at Norwegian har fått en rekke viktige kundepriser
gjennom året. På tampen av året ser vi at økt reiselyst i julen bidrar positivt
til trafikktallene og jeg er spesielt godt fornøyd med at vi både på årsbasis og
i desember fylte flyene enda bedre enn året før, sier Kjos.

Totalt gjennomførte Norwegian 99,6 prosent av de planlagte flygningene i
desember, hvorav 75,2 prosent gikk på oppsatt rutetid.

Se detaljerte trafikktall i vedlagte pdf.

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

Norwegian er Skandinavias nest største flyselskap og det tredje største
lavprisselskapet i Europa. I dag opererer Norwegian 421 ruter til 129
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 102 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.

Følg Norwegian på YouTube her.
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