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Norwegian får ännu ett internationellt
pris – utsett till årets flygbolag

Norwegian utsågs till «Årets flygbolag» under erkända CAPA Global Aviation
Summit som hölls i London på torsdagskvällen. 

Juryns motivering var att Norwegians innovativa och framtidsblickande
lågprisstrategi, internationella expansion och «banbrytande» introduktion av
den nya flygplansmodellen Boeing 737 MAX, möjliggör interkontinentala
resor med mindre plan till ännu lägre priser. 

Norwegians koncernchef Bjørn Kjos tog emot priset i London: 



– Det är mycket glädjande att få ta emot det här priset på vägnar av alla våra
hängivna medarbetarare på Norwegian. Jag är stolt över att Norwegians låga
priser, nya och bränsleeffektiva flygplan, goda service och globala expansion
får erkännande av branschkollegor. En sådan här fin utmärkelse gör oss ännu
mer motiverade att fortsätta jobba för att alla ska ha råd att flyga, säger Bjørn
Kjos. 

– Norwegians innovativa strategi och användande av ny teknik har förändrat
flygbranschen. Norwegian har haft mycket stort och positivt inflytande i
flygbranschen och är nu på väg att gå från ett europeiskt lågprisbolag till ett
globalt bolag som allt fler resenärer känner till, säger Peter Harbison,
Executive Chairman av CAPA.

Tidigare i år utsågs Norwegian till världens bästa lågprisbolag på
långdistanslinjer för tredje året i rad och till Europas bästa lågprisbolag för
femte året i rad av SkyTrax World Airline Awards.

Om CAPA:
CAPA – Centre for Aviation – är världens ledande leverantör av analyser
inom flygbranschen. Lär mer här.

Kontakt för media:
Norwegians kommunikationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson, tel: 0709
89 05 18

Norwegian är det sjätte största lågprisbolaget i världen med cirka 7000
medarbetare. Bolaget erbjuder idag över 500 linjer till över 150 destinationer
i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, Asien, USA och Karibien. Norwegian har
en flygplansflotta på över 140 plan och fraktar cirka 30 miljoner passagerare
om året. Bolaget har en av världens yngsta flygplansflottor med en
genomsnittsålder på 3,6 år.

Norwegian utsågs 2015 till det flygbolag som flyger mest bränsleeffektivt
och mest miljövänligt över Atlanten av The International Council on Clean
Transportation (ICCT). 

År 2015,2016 och 2017 utsågs Norwegian till världens bästa lågprisbolag på
långdistanslinjer av passagerarna som röstade fram bolaget i erkända

http://media.norwegian.com/se/?_ga=2.109907206.202453532.1507822036-371437659.1507104493#/pressreleases/norwegian-har-aaterigen-utsetts-till-vaerldens-baesta-laagprisbolag-paa-laangdistans-och-till-europas-baesta-laagprisbolag-2027566
https://centreforaviation.com/about
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014
http://www.theicct.org/transatlantic-airline-efficiency-2014


SkyTrax World Airline Awards. För femte året i rad har Norwegian dessutom
utsetts till Europas bästa lågprisbolag av Sky Trax.

För mer information, besök www.norwegian.com.

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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