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Norwegian utnämns till Europas bästa
lågprisbolag för andra året i rad

För andra året i rad har Norwegian korats till Europas bästa lågprisbolag av
erkända Skytrax World Airline Awards. Det är passagerarna själva som
bedömer över 200 flygbolag över hela världen i det som anses vara det mest
prestigefyllda och erkända undersökningen i flygbranschen. Norwegians VD
Björn Kjos tog emot priset på Farnborough Airshow i dag.

– Den här utmärkelsen betyder otroligt mycket för oss och jag är väldigt stolt
och ödmjuk över att få ett så stort och viktigt erkännande två år i rad. Jag vill
tacka alla passagerare som har gett Norwegian så fina omdömen. Dessutom
vill jag tacka alla på Norwegian som varje dag gör sitt yttersta för våra



passagerare. Titeln ”Europas bästa lågprisbolag” är ett bevis på att att
kombinationen splitternya flygplan, bra service, prisvärda biljetter samt ett
stort och brett linjenät uppskattas, säger Norwegians VD Björn Kjos

– Att Norwegian ännu en gång tar hem kategorin Europas bästa lågprisbolag
är en fantastisk prestation och något flygbolaget bör vara stolt över. Europa
är känt för att vara ett av de mest konkurrensutsatta områdena i
lågprisbranschen och Norwegian fortsätter att vara ett populärt val bland
resenärerna, inte bara på kortare resor utan även på den växande
långdistansverksamheten, säger SkyTrax VD Edward Plaisted.

Det mest prestigefyllda priset i flygbranschen
SkyTrax World Airline Awards är den mest prestigefyllda och erkända
prisutdelningen i flygbranschen. Resande från över 160 länder deltar varje år
i världens största undersökning gällande kundnöjdhet bland flygresenärer.
Över 200 flygbolag mäts i undersökningen. Kunderna bedömer allt från
upplevelsen vid incheckning, boarding, säteskomfort, renlighet i kabinen,
mat, dryck, underhållning och service.

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 416 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 miljövänliga flygplan och har en flotta på 96 flygplan med en
genomsnittlig ålder på 4,8 år. År 2013 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.
Följ oss på You Tube här.

http://www.norwegian.com
https://www.facebook.com/#!/NorwegianSverige
http://www.youtube.com/results?search_query=Nowegian+Air+Shuttle&sm=3
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