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Norwegian Reward ingår samarbete med
Storytel

Norwegians lojalitetsprogram Norwegian Reward fortsätter att utveckla
erbjudandet till sina medlemmar och ingår samarbete med Storytel.
Samarbetet innebär att medlemmar i Norwegian Reward får tillgång till över
120 000 ljud- och e-böcker samtidigt som de tjänar CashPoints.

Medlemmar i Norwegian Reward kommer att kunna tjäna 10% CashPoints
varje månad på sina Storytel-abonnemang som ger tillgång till över 120 000
ljud- och e-böcker. Intjänade CashPoints kan användas till att köpa flygresor
och tilläggstjänster hos Norwegian. Inom kort kommer passagerare som
flyger med Norwegian inom Europa även få tillgång till ett urval av Storytels



ljud- och e-böcker genom Norwegians WiFi-portal ombord.

– Vi jobbar hela tiden med att förbättra reseupplevelsen ombord för våra
resenärer. Med Storytel tar vi ytterligare ett steg i rätt riktning genom att
erbjuda passagerare som flyger med oss inom Europa ett urval av ljud- och e-
böcker. Det är även fördelaktigt att våra medlemmar i Norwegian Reward kan
spara pengar på nästa flygresa genom att tjäna CashPoints när de
prenumererar på Storytel, säger Brede Huser, Chief Sales & Marketing Officer
på Norwegian.

–Storytels uppdrag är att inspirera folk i alla åldrar att upptäcka nya
berättelser. Vi ser fram emot att påbörja resan med att göra det ännu
smidigare för den moderna, digitala passagerarens passion för att läsa. Vi vill
gärna vidga gränserna för vad som är möjligt när det gäller kvalitet, format
och mediekonsumtion med nya, innovativa sätt. Vi därför väldigt glada över
vårt nya samarbete med Norwegian Reward, säger Ingrid Bojner, Chief
Commercial Officer (CCO) på Storytel.

Fakta om samarbetet mellan Norwegian Reward och Storytel:

Man tjänar 10% CashPoints varje månad om man har löpande abonnemang
hos Storytel (som är den första leverantören av ljud- och e-böcker i Norden).
Intjänade CashpPoints kan användas till att köpa flygresor och
tilläggstjänster hos Norwegian.

Tillgång till ett urval av Storytels titlar för alla passagerare som reser med
Norwegian inom Europa. Tjänsten erbjuds via Norwegians WiFi-portal
ombord och är tillgänglig på alla flygningar som har WiFi.

Utöver samarbetet med Storytel har Norwegian Reward nyligen lanserat
andra samarbeten som ger resenärer extra fördelar hos Norwegian:

• Avis: Tjäna 10% CashPoints när du hyr bil
• Swedavia: Tjäna 10% CashPoints när du förbokar parkering på ett

flertal av Swedvias flygplatsparkeringar

Om Norwegian Reward
Norwegian Reward har cirka 8,8 miljoner medlemmar runt om i världen.



Medlemmar tjänar CashPoints när de reser med Norwegian och när de köper
de tjänster och produkter som erbjuds av bolagets många samarbetspartners.
Varje gång man bokar en flygresa med Norwegian eller köper något hos en av
bolagets Norwegian Reward partners, får man CashPoints (upp till 1%
CashPoints på alla köp) som man kan använda för att köpa flygbiljetter eller
andra Norwegianprodukter som till exempel FastTrack, incheckat bagage
eller sätesreservation. Man kan även koppla Norwegian Reward till ett Bank
Norwegian kreditkort som är gratis och därmed få poäng på allt man handlar.
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 www.norwegianreward.se. Det
är helt gratis att bli medlem.

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.

http://www.norwegianreward.se/
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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