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Norwegian ingår partnerskap med norsk
bagID

bagID är en digital bagagetagg monterat på resväskan som gör att du kan
checka in ditt bagage i förväg hemifrån, så att du slipper köer och väntan på
flygplatsen. Med GPS kan du hela tiden se var ditt bagage befinner sig.

Med bagID GO kan du checka in ditt bagage redan innan du lämnar hemmet.
Den digitala bagagetaggen kan återanvändas och fungerar som en separat
incheckningsmaskin, vilket eliminerar behovet av att skriva ut en separat
bagagetagg för varje resa. GPS gör det möjligt för passageraren att hela tiden
följa var bagaget befinner sig. bagID GO gör det möjligt att minska
användningen av engångsbagagetaggar, som består av papper och silikon.



- Vi letar ständigt efter innovativa lösningar för att göra våra kunders resor
enklare och säkrare. Denna innovation är smart och spännande, och vi är
glada för våra kunder att vi kan erbjuda möjligheten att checka in bagage i
förväg. Vi har varit imponerade av bagID:s produkter och ser fram emot att
fortsätta vårt samarbete", säger Tor-Arne Fosser, Norwegians chef för
produktutveckling och digitalisering.

Samarbetsavtalet med Norwegian är viktigt för det norska
entreprenörsföretaget och förväntas bidra till det fortsatta optimistiska
utvecklingsarbetet.

- För bagID AS är detta ett tydligt genombrott på flygmarknaden. Samarbetet
kommer att utveckla vår verksamhet och vi ses nu som en internationell
aktör, vilket stärker företagets lönsamhet. Det ger oss också en solid grund
för tillväxt", säger Jan Vidar Nalbant, grundare och vd för bagID.

Fakta om bagID GO

• En digital bagagetagg som gör att du kan checka in ditt bagage
med hjälp av din mobiltelefon. På så sätt kan passagerarna
anlända till flygplatsen med sitt bagage redan incheckat, vilket
gör att de slipper köerna till incheckningen.

• Gör det möjligt att spåra bagagets aktuella position via GPS på
en mobiltelefon. Resenärerna meddelas när deras bagage
anländer till destination tillsammans med dem. Om bagage är
förlorat är det möjligt att söka efter det omedelbart via en mobil
app.

• Hantering av bagage med en digital bagagetagg minskar också
mängden av förlorat bagage. Studier visar att i bagageutrymmen
har den digitala skärmen 99,99 % chans att bli läst, medan den
traditionella bagagetaggen har en lässannolikhet på cirka 85 %
efter den första flygningen, inklusive flygändringar,
monteringsfel och slitage av bagagetaggen.

• När passagerarna själva checkar in sitt bagage bidrar det till att
minska köerna och kontaktpunkterna på flygplatserna.

• bagID GO tar emot flyginformation från Norwegian och visar en
streckkod som används på samma sätt som traditionella papper
streckkoder.

• bagID GO behöver bara ett laddat batteri vid incheckningen. Om



det blir tomt för strömmen under resan visas streckkoden
fortfarande för att digitalt identifiera bagaget.

• bagID GO har utvecklats i samarbete med flygbolag och
flygplatsoperatörer och är utformad för att tåla stötar, regn och
grov hantering av bagage. Den norska flygplatsoperatören Avinor
har testat den på Oslo flygplats, och som en del av utvecklingen
har flera hundra flygningar genomförts.

• bagID GO kan köpas på bagIDs webbsidor.

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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