
Norwegian har minskat utsläppen med 30% per passagerarkilometer de senaste tio åren
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Välkomna på frukostseminarium med
fokus på hållbart flyg i Almedalen

Går det att förena ett hållbart flyg med minskade utsläpp och ökad
tillgänglighet?

Norwegian arrangerar ett frukostseminarium på detta tema tillsammans
under Almedalsveckan med Stockholms Handelskammare och Svenska
Flygbranschen.

Vi står inför stora klimatutmaningar och att minska utsläppen från luftfarten
och övriga transportslag är oerhört viktigt. Samtidigt är bra flygförbindelser



både inom Sverige samt till och från vårt avlånga land avgörande för att hålla
vårt land levande och binda oss samman med resten av världen.

Flyget bidrar vidare samhällsekonomiskt till att fler affärer görs, att fler
turister upptäcker vårt vackra land samt att fler jobb skapas.

Hur kan vi minska utsläppen och samtidigt ha bra flygförbindelser?
Detta och mycket mer vill vi lyfta fram under ett frukostseminarium där vi
diskuterar kring hur hållbart flyg med bränsleeffektivare flygplan och nya
bränslen med lägre klimatpåverkan gör världen mindre och är en självklar del
av vår kollektivtrafik och en av de viktigaste faktorerna för tillgänglighet,
tillväxt samt ekonomisk och social hållbarhet.

Talare:
Charlotte Holmbergh Jacobsson, Kommunikations- och Public Affairschef på
Norwegian
Andreas Hatzigeorgiou, VD för Stockholms Handelskammare
Fredrik Kämpfe, Branschchef på Svenska Flygbranschen/Transportföretagen

När: Onsdag 3 juli 2019
Tid: Kl. 08.10 – 08.50 (Frukost serveras från kl. 07.50)
Var: Labyrinths Trädgård (f.d. Skandiaträdgården). Tage Cervins gata 5 i Visby

Varmt välkomna!

För frågor, vänligen kontakta:
charlotte.holmbergh.jacobsson@norwegian.com 

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.
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