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Norwegians trafikktall påvirkes fortsatt
kraftig av COVID-19

Norwegians trafikktall for januar er kraftig påvirket av lavere etterspørsel
som følge av reiserestriksjonene i Europa.

I januar fløy 74 224 kunder med Norwegian, 96 prosent færre enn samme
måned i fjor. Den totale kapasiteten (ASK) var ned 98 prosent og
passasjertrafikken (RPK) var ned 99 prosent. Fyllingsgraden lå på 35,9
prosent, en reduksjon på 45 prosentpoeng.



– Pandemien fortsetter å påvirke driften vår negativt i januar.
Smittesituasjonen og reiserestriksjoner gjør at færre kan eller vil reise nå,
men vi håper og tror dette kan forandre seg frem mot sommeren. Vi gjør alt vi
kan for at Norwegian skal komme styrket og mer konkurransedyktig ut av
reorganiseringen selskapet er i, og vi ser frem til å ønske flere kunder
velkommen om bord i tiden fremover, sier konsernsjef i Norwegian, Jacob
Schram.

Norwegian hadde gjennomsnittlig åtte fly i drift i januar, hovedsakelig på
norske innenriksruter. Totalt gjennomførte Norwegian 96,8 prosent av de
planlagte flygningene i januar, og av disse var punktligheten på 90,4 prosent.

Se detaljerte trafikktall i vedlagte pdf. 

Om Norwegian
Norwegian ble grunnlagt i 1993, mens lavprisselskapet med Boeing 737-fly
kom på vingene i 2002. Siden den gang har målet vårt vært å tilby smarte og
hyggelige reiseopplevelser til lave priser.

Norwegian er kåret til Europas beste lavprisselskap seks år på rad av Skytrax,
og Norwegians fordelsprogram, Norwegian Reward, er fire år på rad kåret til
«Flybransjens beste fordelsprogram i Europa/Afrika» under Freddie Awards i
USA. Siden 2012 har Norwegian vunnet over 55 priser for våre produkter,
service og nyskapning innen luftfarten.

I 2019 ble Norwegian det første flyselskapet som signerte FNs program for
klimatiltak og forpliktet seg dermed til å bli klimanøytralt innen 2050.

Norwegian tilbyr rimelige flyreiser med utmerket kvalitet i et nettverk av
kortdistanseruter i Norden og til europeiske nøkkeldestinasjoner.

Følg Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og YouTube.

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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