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Norwegian korat till Europas bästa
lågprisbolag – igen

Norwegian har återigen utsetts till ”Europas bästa lågprisbolag” – den här
gången av AirlineRatings.com. Juryn prisar Norwegian för att passagerarna
erbjuds en innovativ kvalitetsprodukt, nya linjer och låga priser. Det här är
andra året i rad som Norwegian får den här internationella utmärkelsen.

AirlineRatings.com tillkännagav nyligen vinnarna av ”Air Excellence Awards”.
För andra året i rad utsågs Norwegian till ”Europas bästa lågprisbolag”.
Vinnarna från övriga världsdelar är: JetBlue (USA), Scoot
(Asien/Stillahavsområdet) och Kulula (Mellanöstern/Afrika). Inga andra
flygbolag i Norden utsågs. Förra sommaren korades Norwegian även till



”Europas bästa lågprisbolag” av erkända SkyTrax World Airline Awards, för
andra året i rad.

Utlåtande från Airlineratings.com:

“The four airlines are standouts in their respective markets with very clever
innovations and they consistently delivery an excellent value proposition.
These airlines may not always offer the lowest fare but what they always do
is deliver the best value. And these airlines open new routes and make travel
fun for millions who could previously not afford to fly.” 

- Det här är ett väldigt fint pris att få och ytterligare ett bevis på att kunderna
uppskattar Norwegian. Vi har nya flygplan, gratis WiFi, låga priser och många
direktflyg. Men viktigast av allt är att vi har duktiga medarbetare som varje
dag ser till att våra passagerare trivs ombord. Norwegian har nu vunnit flera
internationella utmärkelser där kunderna har valt oss som bästa lågprisbolag
och vi ska fortsätta arbeta hårt för att alla ska få en fin resa med oss, säger
Norwegians VD Björn Kjos.

Läs mer om utmärkelsen här: 

För mer information: 
Informationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson +46 709 89 05 18
Norwegians presstelefon: +47 815 11 816

Norwegian är det näst största flygbolaget i Skandinavien och det tredje
största lågprisbolaget i Europa. Bolaget erbjuder idag 417 linjer till 126
destinationer i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, USA och Thailand.
Norwegian transporterar över 20 miljoner passagerare per år, är börsnoterat
(sedan 2003) och har cirka 4 500 anställda. Norwegian fasar löpande in nya,
mer miljövännliga flygplan och har en flotta på 101 flygplan med en
genomsnittlig ålder på 4,8 år. Både under 2013 och 2014 utnämndes
Norwegian till Europas bästa lågprisflygbolag av SkyTrax World Airline
Awards. Sky Trax World Airline Awards är den mest prestigefyllda och
erkända undersökningen i flygbranschen. För mer information, besök
www.norwegian.com 

Följ oss på Facebook här.

http://www.airlineratings.com/news/400/air-new-zealand-wins-2015-airline-of-the-year
https://www.facebook.com/#!/NorwegianSverige


Följ oss på You Tube här.
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