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Norwegian Reward ingår samarbete med
reseportalen GetYourGuide

Norwegians lojalitetsprogram, Norwegian Reward, ingår samarbete med
GetYourGuide som ger medlemmar billigare reseupplevelser över hela
världen.

Norwegian Reward har ingått avtal med reseportalen GetYourGuide som ger
medlemmar 10 procents rabatt på 30 000 reseupplevelser över hela världen
samtidigt som de kan tjäna CashPoints.



– Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra reseupplevelsen för våra
medlemmar. Nu kan de få ännu billigare upplevelser, oavsett om de är på
resa eller vill hitta på något där de bor. De kan dessutom tjäna CashPoints
som de kan använda för att betala nästa flygresa med Norwegian, säger
Brede Huser, chef för Norwegian Reward.

Norwegian Reward har idag 4,6 miljoner medlemmar globalt varav 900 000 i
Sverige. Lojalitetsprogrammet växer med 100 000 medlemmar i månaden.
Medlemmarna samlar CashPoints när de reser med Norwegian och när de
använder de tjänster som erbjuds av bolagets många samarbetspartners.
Ihoptjänade Cashpoints kan användas för att köpa flygbiljetter med
Norwegian.

– Norwegian Reward gör det möjligt för alla att tjäna CashPoints, oavsett hur
ofta de reser. Ihoptjänade CashPoints kan man använda när man vill,
antingen för att betala hela eller delar av flygresan, platsreservation,
incheckat bagage eller FastTrack. Alla våra platser lika tillgängliga för dem
som betalar resan med CashPoints som för alla andra. Detta är helt unikt
jämfört med andra bonusprogram där endast ett begränsat antal platser är
tillgängliga på varje flygning, fortsätter Huser.

GetYourGuide
GetYourGuide är den största sajten för beställning av reseupplevelser som till
exempel cykelturer över Golden Gate Bridge eller biljetter till La Sagrada
Familia i Barcelona. Medlemmar i Norwegan Reward kan tjäna CashPoints när
de beställer aktiviteter via GetYourGuide och samtidigt spara 10 procent på
aktiviteter som beställs. Erbjudandet med 10 procent rabatt gäller fram till
och med 6 oktober. Därefter får medlemmar i Norwegian Reward fem procent
på varje bokning med GetYourGuide.

Om Norwegian Reward
Norwegian Reward är ett av världens mest generösa bonusprogram för
flygande resenärer. Varje gång man bokar en flygresa med Norwegian eller
köper något hos en av bolagets Norwegian Reward partners får man
CashPoints som man kan använda för betalning av flygbiljetter. Man kan även
koppla Norwegian Reward till ett Bank Norwegian kreditkort som är gratis
och därmed få poäng på allt man handlar (1 % CashPoints på alla varuköp).
Med Norwegian Reward får man även tillgång till en rad andra fördelar som
rabatter och extra CashPoints vid beställning av hyrbil, hotell och andra
tjänster. Bonusprogrammet är helt kostnadsfritt. För mer information,



vänligen besök https://se.norwegianreward.com/.

Norwegian etablerades 1993 men lågprisbolaget med Boeing 737-plan
började flyga 2002. Ända sedan dess har vårt fokus varit att erbjuda smarta
och bra resor till låga priser. Norwegian har utsetts till Europas bästa
lågprisbolag sex år i rad av Skytrax och lojalitetsprogram Norwegian Reward
har utsetts till ”Flygbranschens bästa lojalitetsprogram i Europa/Afrika” under
Freddie Awards i USA. Sedan 2012 har Norwegian fått över 55 priser och
utmärkelser för bolagets produkter, service och nyskapande inom
flygbranschen.

Under 2019 blev Norwegian det första flygbolaget att underteckna FN:s
program för klimatåtgärder och förpliktade sig därmed att bli klimatneutralt
innan 2050.

Norwegian erbjuder prisvärda flygresor med utmärkt kvalitet i Norden och till
viktiga destinationer i Europa.

För mer information, vänligen besök www.norwegian.com 

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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