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Passasjerene har talt:  Norwegian får sølv
og bronsje i prestisjetung kundemåling

Passasjerene mener Norwegian er det nest beste flyselskapet i Nord-Europa
og det tredje beste lavprisselskapet i Europa.  Det viser en fersk kåring fra
World Airline Awards.

Nesten 18 millioner reisende fra over 100 forskjellige land har deltatt i
undersøkelsen, som har blitt foretatt i tidsrommet juli 2009 til og med april
2010. Kåringen er kjent som den eneste globale, uavhengige
passasjerundersøkelsen som omhandler kvalitet hos flyselskapene.

Undersøkelsen måler blant annet kundetilfredshet under innsjekking,
ombordstigning, renslighet i kabinen, setekomfort, mat- og drikketilbud og
kabinpersonalets fremtreden.

- At passasjerene våre er fornøyd, er det aller viktigste for oss i Norwegian, så
dette er en svært hyggelig måling,” sier kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel
Skånvik i Norwegian.

I kategorien beste Nord-Europeiske flyselskap gikk førstepremien til Finnair,
fulgt av Norwegian på andreplass og SAS på tredje. I kategorien beste
Europeiske lavprisselskap, havnet Norwegian på tredjeplass, med AirBerlin og
EasyJet på henholdsvis første og andreplass.
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Om Norwegian
Norwegian er det største norske flyselskapet, og et av Europas ledende
lavprisselskaper med rundt 4500 ansatte. Selskapet tilbyr et omfattende
rutenett mellom de nordiske landene og destinasjoner i Europa.

Siden oppstarten i 2002 har mer enn 300 millioner passasjerer fløyet med
Norwegian. Norwegians viktigste oppgave har alltid vært å tilby rimelige
flybilletter til alle og å la folk fly med mer valgfrihet på reisen.

Norwegian er en pådriver for bærekraftige løsninger og grønn omstilling i
luftfarten. Selskapet har som mål å redusere CO2-utslippet med 45 prosent
innen 2030. Derfor fornyer selskapet flyflåten, løfter frem bærekraftig
flydrivstoff, reduserer og gjenvinner avfall og bruker vær- og vinddata for mer
effektive flyvninger som sparer drivstoff. Norwegian ønsker å være det mest
bærekraftige valget for passasjerene.

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