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"Vinn et fly"-konkurransen: 35 000 nye
"kapteiner" i Norwegian

I løpet av fire uker har 35 000 nordmenn registrert seg som "kapteiner" hos
Norwegian. Målet til de mange håpefulle er å få låne et eget fly for seg og
sine spesielt inviterte venner.

Utgangspunktet for den enorme pågangen med reiselystne har vært
konkurransen "Vinn et fly". Her har man kunnet registrere seg som kaptein
med oppdrag å finne 20 eller flere venner som vil være med på en
drømmereise i eget fly til en destinasjon i Europa. Det er altså 35 000
nordmenn som har klart denne oppgaven, og med seg har disse nye
"flykapteinene" registrert over 215 000 passasjerer enten det er familie og
venner hvor alle nå venter spent på juryens dom.

"Hele Norge" vil på tur

- Responsen har vært over all forventing og juryen jobber nå på spreng med
det vanskelige arbeidet med å finne en vinner. Det har kommet inn mange
gode begrunnelser og vi har allerede besluttet at vi ønsker å dele ut mange
ekstrapremier, sier Åsta Braathen, markedsdirektør i Norwegian.

Drømmen om å disponere et eget fly og samtidig få muligheten til å invitere
sine venner med på en uforglemmelig reise har åpenbart skapt
oppmerksomhet og engasjement hos det norske folk. Totalt har det vært
mellom 400000 og 500000 personer registrert i forbindelse med
konkurransen. Det betyr at ca 10 prosent av hele Norges befolkning har
engasjert seg i håp om å vinne et Norwegian-fly. Mange arbeidsplasser,
idrettslag og frivillige organisasjoner har engasjert seg i håp om å få låne et
helt Norwegian-fly.



Med utgangspunkt i folketallet er kanskje ikke overraskende Oslo definitivt
størst i forhold til antall registrerte kapteiner. Hele 16290 personer har igjen
samlet mellom 20 og 150 venner med på det som kan bli en drømmetur i
eget fly. Etter Oslo er det folk i Stavanger som er mest ivrige med over 2 000
deltakere. Også utenfor Norges grenser har det vært stor interesse med over
4500 engelskspråklige kapteiner. Også fra Brasil er det 16 kapteiner som har
invitert 20 eller flere venner på tur med Norwegian.

And the winner is..

- Torsdag den 19. november kommer beskjeden fra Norwegian til den heldige
kapteinen og hans eller hennes utvalgte besetning, om at de er vinnerne av
et eget Norwegian-fly for en dag. Vinneren har som en del av konkurransen
valgt blant 50 destinasjoner i Europa, og vil ha med fra 20 til 150 venner ut
på en flyreise i Europa. Norwegian sørger for et skreddersydd opphold og en
uforglemmelig reise, sier Braathen.

Kontaktperson: 
Markedsdirektør Åsta Braathen, tlf. 934 26 607

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.

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


Kontaktpersoner

Kun for presse: Tlf: 815 11 816 / E-post: press@norwegian.com
Pressekontakt
Kundehenvendelser skal rettes til  
815 21 815 eller norwegian.no/hjelp-og-kontakt/

Eline Hyggen Skari
Pressekontakt
Senior kommunikasjonsrådgiver
eline.hyggen.skari@norwegian.com
+47 92 42 77 19

Esben Tuman
Pressekontakt
Kommunikasjonsdirektør
esben.tuman@norwegian.com
+47 90 50 84 00

tel:815 21 815 eller norwegian.no/hjelp-og-kontakt/
mailto:eline.hyggen.skari@norwegian.com
tel:+47 92 42 77 19
mailto:esben.tuman@norwegian.com
tel:+47 90 50 84 00

