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Norwegian vinner pris för Bästa Flygbolag
i Europa på Danish Travel Awards

Norwegian har röstats fram som Bästa Flygbolag i Europa i Danish Travel
Awards som är den mest prestigefyllda utmärkelsen för resebranschen i
Danmark.

–Vi är mycket glada och stolta över att ha kammat hem priset som Bästa
Flygbolag i Europa, i danska Danish Travel Awards. Det är tack vare alla våra
kollegor som varje dag gör sitt yttersta för att erbjuda den bästa och mest
professionella servicen till våra kunder. De är Norwegians ansikte utåt och
utan deras professionella arbetssätt, hängivenhet och goda humör hade vi
inte fått den här utmärkelsen. Varje dag ser de fram emot att önska våra



resenärer välkomna ombord, säger Christoffer Sundby, EVP Sales, Marketing
& Customer Care på Norwegian.

Norwegian tillhör de bästa flygbolagen i Europa när det gäller att undvika
inställda avgångar. Under 2022 – som dessutom har varit ett mycket
krävande år för flygbranschen – har bolaget genomfört nästintill 100 procent
av de schemalagda flygningarna.

Om Danish Travel Awards
Vid Danish Travel Awards som hålls i Köpenhamn varje år, delas priser ut i 20
kategorier, inklusive pris för Bästa Hotellkedja och Bästa Kryssningsrederi.
Utmärkelserna som delas ut är baserade på en kundundersökning där danskar
röstar fram sina favoriter. Undersökningen är utförd av
undersökningsföretaget Epinion.

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.

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
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