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Norwegian kåret til Europas beste
flyselskap andre året på rad

Norwegian vant to priser under den prestisjetunge Passenger Choice Awards i
Oregon i USA i natt. Norwegian ble kåret til beste flyselskap i Europa for
andre året på rad og tok samtidig hjem prisen for beste ombordmagasin.
Norwegian har vunnet en rekke priser i 2015 hvor kundene har stemt fram
selskapet.

- Jeg vil takke alle som velger å fly Norwegian og ikke minst våre dedikerte
medarbeidere over hele verden som gjør sitt ytterste hver eneste dag hele
året for å gi våre kunder en god reiseopplevelse. Vi er veldig takknemlige og
stolte over at det nettopp igjen er kundene som i en ny kåring har utnevnt



oss til Europas beste flyselskap for andre året på rad, sier administrerende
direktør Bjørn Kjos i Norwegian.

Norwegian vant også prisen for beste ombordmagasin under nattens
Passenger Choice Awards- utdeling i USA. Selskapet var nominert i totalt seks
kategorier:

• Best Overall Passenger Experience
• Best in Region: Europe
• Best Inflight Publication (n Magazine)
• Best Inflight Connectivity & Communications
• Best Inflight Video
• Best Cabin Ambience

Norwegian har mottatt flere tunge kundepriser i år, blant annet SkyTrax-
prisene for beste lavprisselskap i Europa og beste lavprisselskap på langruter.
Det er tredje året på rad Norwegian ble kåret til Europas beste lavprisselskap
av SkyTrax.

Kontakt for pressen:
Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen, tel. 45 45 60 12

Norwegian er det syvende største lavprisselskapet i verden med rundt 5500
ansatte. I dag opererer Norwegian godt over 400 ruter til mer enn 130
destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Karibia og USA.
Norwegian har en flyflåte på over 100 fly som frakter over 20 millioner
passasjerer i året. Selskapet har en av verdens yngste flåter med en
gjennomsnittsalder på fire år. Norwegian er verdens beste lavprisselskap på
langdistanseruter, ifølge flypassasjerer over hele verden i en ny kåring fra
anerkjente SkyTrax World Airline Awards. For tredje år på rad har Norwegian
også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax.

Følg Norwegian på Facebook her.

Følg Norwegian på YouTube her.

http://media.norwegian.com/#/pressreleases/norwegian-kaares-til-verdens-beste-lavprisselskap-paa-langdistanseruter-1179902
http://media.norwegian.com/#/pressreleases/norwegian-kaares-til-verdens-beste-lavprisselskap-paa-langdistanseruter-1179902
http://www.facebook.com/flynorwegian
http://www.youtube.com/user/NorwegianAirShuttle
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