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Över fyra miljoner medlemmar i
Norwegian Reward – 2000 nya kunder
varje dag

Allt fler resenärer inser fördelarna med Norwegians lojalitetsprogram
Norwegian Reward. Bolaget har nu över fyra miljoner medlemmar och varje år
ökar antalet medlemmar med cirka 750 000 nya medlemmar, vilket
motsvarar över 2000 nya kunder varje dag.

Norwegian Reward är ett av världens mest generösa bonusprogram för
flygande resenärer som nu har uppnått fyra miljoner medlemmar. Över 800



000 av dessa medlemmar är svenskar men det finns även ett stort antal
internationella medlemmar.

–Vi är väldigt nöjda över att fyra miljoner passagerare blivit medlemmar i
Norwegian Reward. Vi ser en stor tillväxt av medlemmar i nya marknader,
särskilt i England och Spanien och bonusprogrammet växer med cirka 750
000 medlemmar varje år, vilket motsvarar 2000 nya kunder varje dag.
Lojalitet är viktigt för oss och vi gör alltid vårt bästa för att ge passagerarna
bästa möjliga produkt till lägsta möjliga pris, säger Brede Huser, chef på
Norwegain Reward.

Under 2015 gjordes en ny storsatsning på Norwegian Reward för att göra
bonusprogrammet ännu mer flexibelt för medlemmarna. Varje gång
medlemmar flyger, bokar hotell eller hyrbil med utvalda leverantörer tjänar
de CashPoints som de sedan kan använda när de bokar flygbiljetter, helt utan
restriktioner.

– Norwegian Reward gör det möjligt för alla att tjäna CashPoints oavsett hur
ofta de reser. Ihoptjänade CashPoints kan användas när passageraren vill, till
de produkter de vill och alla våra platser är lika tillgängliga för de som
betalar resan med CashPoints som för alla andra. Detta är helt unikt jämfört
med alla andra lojalitetsprogram, fortsätter Huser.

Om Norwegian Reward
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 vid betalning av flygbiljetter. Man kan även koppla Norwegian
Reward till ett Bank Norwegian kreditkort och därmed få poäng på allt man
handlar (1 % CashPoint 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. För mer information, vänligen
besök https://se.norwegianreward.com/. Bonusprogrammet är helt
kostnadsfritt.
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Norwegian är det tredje största lågprisbolaget i Europa och det sjunde största

https://se.norwegianreward.com/


i världen.
Bolaget erbjuder idag 440 linjer till 132 destinationer i Europa, Nordafrika,
Mellanöstern, Thailand, USA och Karibien. Under 2015 transporterade
Norwegian närmare 26 miljoner passagerare. Bolaget är börsnoterat (sedan
2003) och har närmare 6000 medarbetare. Norwegian fasar löpande in nya,
mer miljövänliga flygplan och har en flotta på cirka 100 flygplan med en
genomsnittlig ålder på knappt fyra år.

De tre senaste åren har Norwegian utnämnts till Europas bästa
lågprisflygbolag av SkyTrax World Airline Awards och utsågs förra året även
till världens bästa lågprisbolag på långdistans. Sky Trax World Airline Awards
är den mest prestigefyllda och erkända undersökningen i flygbranschen där
det är passagerarna själva som bedömer över 200 flygbolag över hela
världen. Norwegian utsågs 2015 dessutom till det flygbolag som flyger mest
bränsleeffektivt och mest miljövänligt över Atlanten av The International
Council on Clean Transportation (ICCT). För mer information, besök
www.norwegian.com.

Följ Norwegian på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedInochYouTube.
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