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1,2 miljoner passagerare reste med
Norwegian i oktober

Norwegians trafiksiffror för oktober visar på en fortsatt tillväxt av antal
passagerare och för första gången sedan pandemin bröt ut reste över en
miljon passagerare med Norwegian under loppet av en månad. Företaget har
idag många direktflyg till populära destinationer i Norden och Europa. 

- Detta är sjätte månaden i rad som vi ökar antal passagerare och vi är mycket
glada över att resultaten ser ut att hålla i sig in i vintersäsongen. Vi ser också
att allt fler börjat resa till storstäder igen, säger Geir Karlsen, vd på
Norwegian. 



I oktober hade Norwegian 1 203 205 passagerare, det är en ökning med nära
900 000 jämfört med för ett år sedan. Sedan oktober 2020 har kapaciteten
(ASK) ökat med 195 procent och passagerartrafiken (RPK) är upp med 340
procent. Vidare låg kabinfaktorn i oktober på 82,7 procent vilket är en ökning
med 27 procent jämfört med föregående år. 

I oktober hade Norwegian 48 flygplan i drift. 99,9 procent av antalet
planerade flygningar genomfördes med en punktlighet på 88,3 procent. 

Se även detaljerade trafiksiffror i bifogad PDF.

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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