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Norwegian blir med i ny europeisk
bransjeorganisasjon

Norwegian blir medlem av den nye europeiske bransjeorganisasjonen Airlines
for Europe. Målet med organisasjonen er å fremme tiltak som øker
flyselskapenes konkurranseevne.

- Norwegian har alltid vært tilhenger av konkurranse i luftfarten fordi det vil
gi de reisende billigere billetter og flere valgmuligheter. Medlemsskapet i
Airlines for Europe er viktig fordi alliansen forener bransjens felles
utfordringer og muligheter på tvers av landegrenser og selskap, sier
administrerende direktør Bjørn Kjos i Norwegian.



Andre medlemmer i alliansen er selskaper som Air France-KLM, easyJet,
Lufthansa, IAG Group, Finnair og Ryanair.

- Airlines for Europe skal representere alle europeiske flyselskapers
interesser. Vi kommer til å få flere medlemmer fremover, og sammen vil vi
kjempe for å fremme tiltak som øker flyselskapenes konkurransekraft, som vil
føre til billigere billetter og større valgfrihet for passasjerene. Jeg er glad for
å ønske Norwegian velkommen som medlem, sier Thomas Reynaert i Airlines
for Europe.

Om Airlines for Europe
Interesseorganisasjonen Airlines for Europe er basert i Brussel og er Europas
nye og største allianse for flyselskaper. Alliansen ble etablert i januar 2016 av
Air France-KLM, easyJet, IAG Group, Lufthansa Group og Ryanair.

Pressekontakt:
Norwegian: Lasse Sandaker-Nielsen, 45 45 60 12
Airlines for Europe: Aage Dunhaupt, +49 172 424 0381 

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 3,6 år. I 2015 ble Norwegian kåret til det mest
miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The International Council on
Clean Transportation (ICCT). 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, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube. 

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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