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Norwegian svært positive til
myndighetenes tiltakspakke

- Vi synes det er svært positivt at norske myndigheter nå kommer med en
tiltakspakke for luftfarten, som over hele verden er hardt truffet av
kornonakrisen. Vi har vært tydelige på at vi trenger likviditet, og vi er
takknemlige for at det er det vi nå får tilbud om. Dette er avgjørende for å
kunne trygge norsk luftfart, kritisk infrastruktur og titusenvis av jobber, sier
konsernsjef Jacob Schram.

- Nå må vi bruke litt tid på å sette oss inn i betingelsene, men vi kan
garantere at vi skal gjøre alt i vår makt for å innfri kravene, sier Schram.

Norwegian er et av de største lavprisselskapene i verden med over 36
millioner reisende i 2019. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer
enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, USA og
Sør-Amerika. Norwegian har en flyflåte på rundt 160 fly og er blant de mest
moderne og miljøvennlige flyselskapene i verden. Norwegian har for andre
gang blitt kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet av The
International Council on Clean Transportation (ICCT). De siste fem årene har
Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter,
ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline
Awards. Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av
SkyTrax seks ganger. Norwegian har rundt 11 000 dedikerte medarbeidere. 

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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